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Propositionens huvudsakliga innehåll 

1 pn1positionen läggs fram förslag om en andra etapp av den skattereform 

som skall vara fullt genomförd fr.o.m. är 1991. 

Bt:triiffande arb.:tsinkomster innebiir förslaget att inkomster som uppgår 

till hiigst 170 000 kr. hökattningsbar inkomst. bortsett från ett statligt grund
helllpp nm I UO kr., endast blir föremäl för kommunalskatt. För beskattnings

bara inkomster som överstiger 170 000 kr. utgiir statlig skatt om 20 C:·i:·. Grän
sen för statlig inkomstskatt justeras årligen med konsumentprisindex med 

tilliigg av tvä procentenheter. 
Grundavdragct knyts till basbeloppet och uppgår till lägst 32 ~,:r av detta, 

eller ca 10 000 kr. vid ett basbelopp för 1991om31 200 kr. För taxerade in

komster i intervallet ca 58 000 ~ 175 000 kr. utgår ett förhöjt grundavdrag. 

Cirundavdraget [ir som högst ca 18 000 kr. vid en inkomst på 90 000- 95 000 

kr. För pensioniirer införs ett särskilt grundavdrag. 

Schablonavdraget i inkomstslaget tjänst höjs från 3 000 kr. till 4 000 kr. 

För att skapa ett neutralt skattesystem och bidra till finansieringen av stats

skattesiinkningen föreslås i fråga om inkomst av tjänst en rad åtgärder. 

Alla typer av ersiittning för arbetsinsatser och prestationer i allmänhet 

t.ex. lön eller förmimer av skilda slag beskattas så långt möjligt likformigt 

och viirderas till marknadsvärdet. Dessa åtgärder innebär bl.a. att nya regler 

införs för beskattning av bilförmän, att den nuvarande undervärderingen av 

förmfö1en av fri kost slopas. att resdörmaner beskattas mer generellt samt 

att en mer neutral beskattning införs för vissa s.k. avtalsförsäkringar (AGB, 
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AGS och TFA ). Vidare slopas delvis de nuvarande gynnsamma rl·gh:rna för Prop. 1989/90: I I() 
uWindska giistforskan:s inkomskr. 

fiiriindringar \'idtas p{1 traktaments- och kostnadscrsiittningsomr{1det. De 

syftar hl.a. till att likstiilla enskilt och offentligt anstiillda genom att ersiitt

ningarna blir skattepliktiga för i princip samtliga kategorier. Avdragsmöjlig

heti:rna kvarstiir i huvudsak men vissa inskriinkningar föresläs hl.a. vad giil

kr schahlonmiissiga anlragshelopp. 

Pa vissa speciella omri1den vidtas en del iindringar, som hl.a. innebär föl

jande. Hobhyverksamhet som giir med överskott hes kattas i inkomstslaget 

tjiinst. Avdraget för underhi1ll till icke hemmavarande barn, liksom skattere

duktionen för hemmamake och for ensamstilende med barn. slopas. Skatte

reduktionen för fackföreningsavgift hestiims till maximalt 500 kr. De nuva

rande reglerna om extra avdrag pä grund av existensminimum vid prclimi

niirheskattningen och vid taxeringen slopas, medan reglerna kvarsti1r i form 

av ett förbd1;illshelopp vid heriikning av avdrag för kvarst<knde 'katt. Extra 

avdraget för sjukd1>mskostnader slopas. 

Sitviil scxm;inadersregdn som ettärsregeln bibehiills men kraven för skat

tefrihet iindras. 

Vad giiller socialavgifter föreslås att alla förviirvsinkomster bdiiggs med 

antingen fulla avgifter om inkomsten iir förmimsgrundande. ellcr l'n siirskild 

liineskatt som motsvarar skattedelen av socialavgifterna. 

Fastigheter indelas i tv;\ kategorier, privathostadsfastigheter och niirings

fastigheter. 

För den löpande bostadsheskattningen föresliis att privatbostiider redovi

sas i inkomstslaget kapital medan andra bostiider och fastigheter redovisas i 

det nya inkomstslaget niiringsverksamhet. Schablonbeskattningen av sm{1-

hus slopas. Skatt p[1 innehavet tas i stiillet ut som fastighetsskatt. Motsva

rande föresliis giilla för mangimlsbyggnad pli jordbruk. llyresintiikter m.m. 

avseende privatbostiider och andrahandsupplt11elser av hyresliigenhcter re

dovisas i inkomstslaget kapital. 

Kapitalbeskattningen föresli1s bli nominell med en proportionell statlig 

skattesats pi1 30 ~.:c-. Alla kapitalinkomster beskattas i ett inkomstslag som 

oeks;i utgör en förviirvskiilla. 

Sammanföringen av kapitalinkomsterna till ett inkomstslag medför ökade 

möjligheter att kvitta I.ex. riintekostnader mot reavinster. Nya avdragsbe

griinsningar införs emellertid för att hindra skatteanpassning. Full kvitt

ningsriitt föresli1s dock inom den grupp finansiella instrument som är mark

nadsnoterade aktier och liknande. Full kvittningsrätt giiller ocksa inom grup

P('n marknadsnoterade skulckhrev, utstiillda i svenska kronor. 

Fiir att riinteutgifter för boende och liknande iindam{ll skall kunna finan

sieras pi1 ett rimligt sätt förcsläs att riinteutgifter alltid fär kvittas mot rfote

inkomster och fullt avdrag medges för överskjutande riinteutgifter pa upp till 

100 000 kr. mot samtliga intiikter i inkomstslaget kapital. För den som inte 

fyllt 18 itr och för handelsbolagsbeskattade dödsbon blir motsvarande be

loppsgriins I() 000 kr. 

Reaförlu~ter och riinteutgifter som inte för kvitta~ fullt ut reduceras till 

70 r.:;.. Av underskott i inkomstslaget kapital far 30 l/~. räknas av frän statlig 
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och kommunal inkomstskatt m.m. samma bcskattningsi1r. 

Vinster pii aktier och andra finansiella instrument beriiknas enligt samma 

genomsnittsmetod snm nu giiller för s.k. iildre aktier. Alternativt for ett scha

blonmiissigt anskaffningsviirck pi1 20 \'(. av försäljningsintäkkn användas -

dock inte för optioner och terminer. 
Regkrna för beskattning av finansiella instrument omfattar alla tiinkbara 

s<idana. Nuvarande brister vad giillcr beskattning av optioner och terminer 

försvinner diirmed. Handel med s[1dana instrument beskattas i princip p<I 

samma siitt som handel med underliggande egendom. Enligt förslaget skall 

utnyttjande av bl.a. konvertibelt skuldehrt:v och köpoption inte utlösa be- · 

:;kattning. 

Beskattningen blir likformig med undantag dels för vissa avdragsbcgriins

ningar och dels för beräkningen av ingangsviirden på olika rättigheter att för

viirva finansiella instrument. För delägare i famansföretag förcsliis dessutom 

siirskilda rcgkr vad giillcr beskattning av reavinster och utdelning. Dessa 
regler skall motverka att arbetsinkomster fr;ln sådana företag omvandlas till 

liigre beskattade kapitalinkomster. 

Reavinstbeskattningen av fastigheter förenklas kraftigt. Bostadsriitter. 

mwända som privatbos!iider, behandlas p{1 samma siitt som fastigheter. Av 

bostadspolitiska sk:il föresliis ocksii begriinsningar i skatteuttaget vid försiilj

ning av privatbostäder. Genom siirskilda schablonregler blir skatten för pcr

manentbostiider högst 9 ~.'(och för övriga privatbostiider högst 18 ~'(·av för

säljningsintiikten. Riitten till uppskov med beskattning av reavinster avskaf

fas. 

Evig reavinstbeskattning införs för sädan lös egendom som nu är skattefri 

efter fem <irs innehav. Betriiffandc egendom för personligt bruk föresliis 

emellertid att ett schablonmässigt anskaffningsviirde p;i 25 q., av försälj

ningsprisct for anviindas och att endast ärliga vinster som överstiger 50 000 

kr. skall beskattas. 

Pensionssparandet föresbs beskattat i form av en avkastningsskatt. Denna 
skatt uppg<lr till 10 r.:;. av den [irliga avkastningen pi1 det förs;ikringskapital 

som avser tjänstepension och till 15 r,; av den avkastning som avser annat 

pensinnsförs;ikringskapital. Skatten betalas av livförsiikringsföretag. pen

sionsstiftelser och arbetsgivare som tryggar sina pensionsutföstclser genom 

avsiittning till pensionskonto i företaget. 

Beträffande K-försäkringskapitalet föreslås vissa ändringar av hittills gäl

lande beskattning. K-försäkringsrörelse kommer i fortsättningen att beskat

tas med 30 Cf.,. 

Vidare föreslt1s en särskild skatt på betalning av försäkringspremier av

seende personförsäkring utomlands. Skatten uppgår till 15 r.; av premiebe

loppet och kan sättas ned om det utltindska försiikringsföretaget beskattas 

pii ett siitt som kan jiimföras med den svenska avkastningsbcskattningen. 

Stora för;indringar görs iiven pii företagsskatteomrädet med i princip ge

nerell tillämpning fr.o.m 1992 i1rs taxering. Bolagsskatten sänks till 30 %·. 
Vinstdclningsskatten avskaffas. 

Fortsatt dubbdbcskattning av aktiebolagens vinster. Annellavdragen och 

avdragsrätkn för utdelning p;i mcdlcmsinsatser i kooperativa föreningar be-
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hi11ls. Avdragsmöjligheten för utdelning pi1 icke börsnoterade aktier tas bort. Prop. 1989/90: I JO 
En ny reserveringsmöjlighet - skatteutjiimningsreserv (surv) - baserad p[1 
30 <;~; .. av företagets eget kapital eller 15 <:;- av lönesumman införs. 

Nuvarande rcgkr för avskrivning p;I inventarier och byggnader beh{11ls i 

stort. De generella regkrna skall giilla iivcn konventionellt beskattade bygg
nader som nu beskattas i inkomstslaget annan fastighet. Avskrivningsundcr
laget för markanliiggningar höjs fd1n 75 'X till (()() ~;~ av anskaffningsutgif
tcn. 

Avdragsriitten för avsiittning till allmiin investeringsfond har redan tagits 
hort. Nu slopas avdragsriitten för avsiittning till lagerreserv och resultatut
jiimningsfond. Alla slags lagertillg<ingar - med undantag för djur i jordbruk 
och renskötselriirclsc - skall viirderas strikt enligt liigsta viirdets princip. En 
alternativ schablonmiissig viirdcring till 97 c,;. av det samlade anskaffnings
värdet tilli1ts för andra former av lager iin lager av fastigheter. fordringar och 
vän:Iepapper. Nuvarande möjligheter till avdrag för avsättningar till fartygs
fonder och andra liknande fonder avskaffas. Ersättningsfondcr ersätter 
bl. a. eldsv{1defonderna. 

All beskattning av aktiebolag och flertalet andra juridiska personer skall 
ske i ett inkomstslag. niiringsverksamhet. Ingen uppdelning görs på olika 
förviirvskiillor. Underskott i förviirvskiillan för dras av vid beräkningen av 
inkomst i förviirvskiillan niirmast följande beskattningsiir. Inkomst på grund 
av avyttring av aktier och andelar bcriiknas för sig. 

lnkomstberiikningen i niiringsverksamhct skall ske enligt bokföringsmäs
siga grunder. Likartade skattercgkr införs för invcstmentföretag och alla 
slags aktiefonder. 

Ä n:n för egenföretagare införs en rätt till reservering genom avsättning 
till surv. Avdrag för avsiittning far göras med antingen :m <;,;-, p{1 ingäende 
eget kapital utan begriinsning och med 20 <;( av årets lönesumma eller med 
15 ':(. av inkomsten fiir beska1tnings{1ret. Om det egna kapitalet i en för
viirvskiilla iir negativt skall ett belopp motsvarande det negativa kapitalet 
multiplicerat med statsläneriintan samtidigt redovisas som intiikt av närings
verksamhet och som avdrag i inkomstslaget kapital - räntefördelning. Sär
skilda övergi\ngsreglcr införs som lindrar effekterna av tidigare uppkommet 
underskott. Skogs- och upphovsmannakonton behålls. 

Reavinst på näringsfastighet beskattas i inkomstslaget kapital. 
I fraga om enskilda niiringsidkarcs niiringsverksamhet görs en indelning 

i aktiv verksamhet och passiv verksamhet. Aktiva verksamheter bildar en 
förv1irvsk1illa även nm de iir av sinsemellan olika slag. Passiv verksamhet kan 
däremot bilda skilda förviirvskiillor. Kvittning av underskott av aktiv litterär. 

konstniirlig eller diirmed jiimförlig verksamhet tillåts mot inkomst av tj1inst. 
Som villkor uppstiills att intiiktcr av viss betydenhet funnits av verksamheten 
under de fyra senaste beskattnings{tren. 

Deliigarbeskattningcn av handelsbolag beh;llls. Beskattning sker - med 
vissa undantag - i inkomstslaget n1iringsverksamhet. Avdrag för avsättning 
till sun· görs vid beräkning av handelsbulagets inkomst medan räntefördel
ning görs pt1 delägarnivi1. 

Krav pi1 kalenderär som riikenskaps:ir införs för enskilda näringsidkare 
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och s;ldana handelsbolag där fysiska personer eller dödsbon skall beskattas Prop. 1989/90: 110 
för bolagets inkomst. 

Fi\mansfön:tagsreglerna beht1lls - beskattning sker fortsättningsvis i in
komstslaget tjänst - och kompletteras med regler för beskattning av s. k. 
överutdelning. Den s. k. 400-timmarsregeln slopas. 

Obeskattade reserver iiterförs till beskattning under en fyraärsperiod. 
Inget siirskilt avdrag medges om avskattning görs i snabbare takt lin vad reg
lerna kriiver. 

Skattcrdormen föreslas triida i kraft den I juli 1990 och tillämpas första 

gången vid 1992 ärs taxering - i normalfallet på inkomster under iir 1991. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattclagcn ( 1928:370) 

I brigeno111 föreskrivs i fri1ga 0111 ko111111unalskattclagcn ( 1928:370) 1 

dels att 28-30 **, 32 * 3 f mo111., 35-40. 41 cl och 41 e **, 46 * I mom., 46 a, 
49, M och 76 **, anvisningarna till 3 och 18 **, punkt 2 av anvisningarna till 
19 §.anvisningarna till 25 och 27-29 **·punkterna 5. 7 och 11 av anvisning
arna till 32 *.anvisningarna till 35, 36. 38 och 39 **·punkterna 1-3 a och 4 a-
6 av anvisningarna till 41 *·punkt 1 av anvisningarna till 41 a*. punkterna 1 
och 2 av anvisningarna till 49 s. punktL'rna 1-3 av anvisningarna till 50 *samt 
punkt 2 av anvisningarna till 54 * skall upphiira att gälla. 

dels att rubrikerna niir111ast före 24. 27. 35, 38, 46 a och 75 **skall utgii, 
dels att nuvarande anvisningar till 48 * skall betecknas punkt 2 av anvis

ningarna till 48 *· 
dels att 3. 4, 17-27 och 31**·32* I, 3. 3a. 3e och 4111mn .. 33och 34**· 

41och42 **· 46 * 2 1110111 .. 47 *· 48 * 2 och 3 mo111., 50 *· 52 * 11110111 .. 53 § 1-
3 1110111., 54 *· punkt I av anvisningarna till 19 §,punkt I av anvisningarna till 
20~. anvisningarna till 21. 22 och 24**· punkt I av anvisningarna till 31 *· 
punkterna 3, 4. 8. 12. 12a. 13 och 15 av anvisningarna till 32*. punkt 3 av 
anvisningarna till 33 *, punkt 4 av anvisningarna till 41 *· punkterna 2 och 4 
av anvisningarna till 41 a *·punkterna 1-3 av anvisningarna till 42 §.punkt 6 
av anvisningarna till 46 *. anvisningarna till 52 *, punkt 3 av anvisningarna 
till 53 *·punkt 3 av anvisningarna till 54 *·punkt I av anvisningarna till 65 *· 
rubriken niirmast före 21 § samt ikrafttriiclande- och övergängsbestiimmd
serna till lagen ( 1985:362) om iinclring i ko111111unalskattclagcn ( 1928:370) 
skall ha följande lydelse. 

dels att det i lagen skall införas nya bestiirmnclser, 5 §. 33 § 3 1110111 .. 48 * 
4 nrnm., punkt 3 av anvisningarna till 19 *·punkterna 1-33 av anvisningarna 
till 23*. punkterna I och 2 av anvisningarna till 26*, punkterna 10 och 14 
av anvisningarna till 32 *· punkterna 3 a-3 c av anvisningarna till 33 * samt 
punktL'rna I, 3 och 4 av anvisningarna till 48 *, av följande lydelse. 

; Scna,tc lnlelsc ;1\· 

2K * prnp. J l)KlJ/90:7.+ 
2'! * I 1110111. ll)K.+: 111611 
29 * .+ 1110111. I %7:5.+6 
311 * i'IKh: 1113 
32 * .H1110111. l'IK7:Ull3 
y; *I nlllm. i'lt-i5:llll7 
35 * I a 1110111. i'.17<i:K5 
35 * 2 llllllll. I 'J7S:'l7 I 
.~:'i* 31110111. l'!KlJ: llll7 
y; * 3 a 11Hlll1. i'!X.+: J(l(ltl 

35 * .+ nwm. I 'IK7: 12115 
3(1 * I '17h:3.+3 
3X* I 1110111. 19Sh:'J71 
39* I nllllll. l'JK<i:'l7l 
39 * 2 llH Hll. I '.!Xli :.+<15 
3'1* 3111ll111. llJK8:1518 
.+I J * llJS2:5 
.+Id i'IK2:l20.+ 
.+n* I nllHn. 1'187:572 
.+6a * 111h<l:h.+ 
.+lJ * pwp. I '!S'Ji'J0:7.+ 
<iH l'IK5:1017 
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7t1 * 197-1:711') 
anvisningarna till 3 ~ I '178:9-12 
punkt I a\· an\'isningarna till 18* 198h: 1113 
punkt 2 av anvisningarna till 18* 1'!86:1113 
punkt 11 a\' an\'isningarna till 18 * 1%'J:7-14 
punkt 2 a\' an\'isningarna !ill Il)* 198-1: 10110 
punkt I av anvisningarna till 25 * 1'153:-lti-I 
punkt 2 a av an\'isningarna till 25 * 198-1: 101111 
punkt 2 b a\· anvisningarna till 25 * 1981 :295 
punkt 3 av anvisningarna till 25 * I '!8 I :29:" 
punkt -I av ar1\·isningarna till 2:'i * 1981:295 
punkt 5 av anvisningarna till 2:'i ~ 1981 :295 
punkthav anvisningarna till 25 * l9XI :295 
punkt 7 av anvisningarna till 25 * 1981 :2'J5 
punkt 8 a\· anvisningarna till 25 * 1981 :295 
punkt'! a\ all\'isningarna till 25 * ll)X-1: llloO 
punkt Il! av a11visningarn:1 till 25 * 1981 :2511 
punkt I av anvisningarna till 27 ~ 1'!72:741 
punkt 2 av anvisningarna till 27*1987:1-18 
punkt 3 av :111\·isningarna till 27 * I 981 :295 
punkt -I av :111\·isningarna till 27 * 19SI :295 
punkt 5 a\· anvisningarna till 27 * 1981 :295 
punkt I av am·isningarna till 28 ~ I 98-1: 1060 
punkt 2 av anvisningarna till 28 * 1984: 190 
punkt 5 av anvisningarna till 28 * 1 '!7'1:5111.1 
punkt (1 av amisningarna till 28 * ll)-13:-15 
punkt 'J av anvisningarna till 28 ~ 1989:232 
punkt 10 av am·isningarna till 28 * 1981: I 151l 
punkt 11 av anvisningarna till 2X ~ 1987: 121 
punkt I av am·isningarna till 29 * l9SI :2<J5 
punkt 2 a a\· anvisnin>!arna till 29 * 1976:85 
punkt 2 b av am·isningarna till 29 * 1976: 1099 
punkt 2 ca\· an\·isningarna till 29 * 1976: !09'! 
punkt 2 d av am·isningarna till 2'J * prnp. 1'!8l)/<J(l:7-I 
punkt 2 i: av am·isningarna till 29 * 1'185: IUl7 
punkt 3 "' :mvisnin~arn:1 till 29 * l'.183: I0-13 
punkt 4 a\· anvisningarna till 2lJ * prnp. I '189il)0:7-I 
punkt 5 av am·isninc;1rna till 2lJ * 198-1: lll60 
punkt ha\' ;111\'isningarna till 29 * l9SI :2<J5 
punkt 7 a\· amisningarna till 21J * 1989:1l117 
punkt 8 av anvisningarna till 2'J * I <Js I :256 
punkt <J av anvisningarn:1 till 29 ~ 1987: l-'03 
punkt '! a av an\'isningarna till 21J * I '!81: 1150 
punkt 10 a\' anvisningarna till 2<! * l1J8-I: 10611 
punkt 11 a\· am·isningarna till 29 * l'!X5:22:'i 
punkt 12 av am·isningarna till 2'J * i'J85:22:'i 
punkt J.'i il\' an\'isningarna till 2'! * 1983:311 
punkt lh av am·isningarna till 2'1 ~ 198-1: 1060 
punkt 17 a\ an\·isningarna till 29 * 1%lJ:Yi3 
punkt 18 av an\'isningarna till 2'! * 1'18-1:715 
punkt 18 a a\· an\'isningarna till 29 * 1'!83:311 
punkt 18 ha\· ;rn\'isningarna till 2'J * 1985:225 
punkt l'I a\' anvisningarna till 21! * 197-1:2'!-I 
punkt 211 a\' anvisninl!arna till 2'! * 1'185:225 
punkt 21 ;1v amisningarna till 2'1 * l98<i:-165 
punkt 5 av anvisningarna till 32 * I lJ7-l:76lJ 
punkt 7 a\· anvisningarn:i till .12 * 1 ')X0:26R 
punkt 11 av :111\·isningarna till 32 * I 1.!8 I: 12112 
punkt I av anvi,ningarna till 35 * 1981 :2'J5 
punkt 2 av anvi>ning;irna till 35 * 1981 :256 
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punkt 3 av an\'isningarna till 35 * prnp. 1989/90:74 
punkt -I av an\'isningarna till 35 * 198<>: 1113 
punkt :'i a\' anvisningarna till 35 * 1988: 1518 
punkt(> av anvisningarna till 35 * 1959: 127 
punkt 7 av anvisningarna till 35 * 1977: 1090 
punkt 8 av an\'isningarna till 35 * 1983: 1043 
punkt 9 av an\'isningarna till 3:'i * 1985:307 
punkt I av am·isningarna till 36* 1988:1:'il8 
punkt 2a av am·isningarna till 36* 1987:1205 
punkt 2 hav anvisningarna till 36 * 1985:307 
punkt 2 c av anvisningarna till 3<i * 1983: 10-13 
punkt 2 d av anvisningarna till 36 * 11J88:1518 
punkt 2e av an\'isningarna till 36* 1988:1518 
punkt .1 av anvisningarna till 36* 1989: 11117 
punkt -I av anvisningarna till .16* 1988:1518 
punkt 5 av an,·isningarna till 36 * 1967:7-18 
punkt 6 a av an\'isningarna till 36 * 1980:998 
punkt 6 b av anvisningarna till 36 * I 91'0:998 
punkt 7 a\' anvisningarna till 36 * 1987:572 
punkt I av am·isningarna till 38 * 198-1: 190 
punkt 2 av anvisningarna till 38 * 1986:-173 
punkt 3 av anvisningarna till 38 * 198-1: 190 
punkt -I av anvisningarna till 38 * 1%6:729 
punkt :'i a\' an\'isningarna till 38 * 1989: 1039 
punkt 6 av anvisningarna till 38 * 1973:70 
punkt 8 av anvisningarna till 38 * 198-1: 1060 
punkt 11 av anvisningarna till 38 * 198-1:-198 
punkt 10 a\' amisningarna till 38 * 1980:971 
punkt I av anvisningarna till 39 * 1979:612 
punkt 2 av anvisningarna till 39* 1988:l:'il8 
punkt 3 a\' anvisningarna till 39 * 1 %6:696 
punkt -I av anvisningarna till 39 * I 98o: 1>7 I 
punkt 5 av anvisningarna till 39 * 1983:4-16 
punkt 7 av anvisningarna till :\IJ * 1484:-198 
punkt I av anvisningarna till -11 * 198-1: 1060 
punkt I a av an,·isningarna till -11 * 1973: !057 
punkt I b av anvisningarna till -11 * 1981 :670 
punkt 2 av anvisningarna till 41 * 1987:337 
punkt 3 av anvisningarna till 41 * 1981 :29:'i 
punkt 3 a av am·isningarna till -Il* 1982:337 
punkt -la av ;invisningarna till -Il* 1985:307 
punkt :'i a\' anvisningarna till -Il* 1979:612 
punkt ti av an\'isningarna till -Il* 1986:)07 
punkt I a\' anvisningarna till-Ila* 198-1:1060 
anvisningarna till -18 * 1470: 162 
punkt I av anvisningarna till -19 * 197-1:769 
punkt 2 a\' an\'isningarna till -19 * 1970: 162 
punkt I av anvisningarna till 50 * prup. 1989i90:74 
punkt 2 av an\'isningarna till 50 * prop. 1989/90: 100 
punkt 3 av an\'isningarna till :'iO * I %4:70 
punkt 2 a\' anvisningarna till 5-1 * 198-1: !OtlO 
rubriken niirmas\ t"iin: -16 a * 1%0:64. 
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3 §~ 
Med taxeringsår först[is i denna lag det kalcnderär. under vilket taxcrings

beslut riirande {1rlig taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagcn ( 1990:000) skall 
meddelas. och med heskauningstlr det kalended1r. som närmast föregiitt tax
eringsärtt. eller. diir riikenskaps<lr inte sammanfaller med kalenderår (brutet 
riikenskapsiir). der riikenskapsitr, som gi1tt ut närmast före taxeringsåret. 

(anv. till 3 § första och andra styckena) 
1 denna paragraf angil'es 1·atl som 

c11'.ff.I" med de i lagen w11·ii11da beteck-
11i11gama .. ta.reringsiir'" och "'beska11-
11i11gsiir'". Brutet ri1kcnskapsi1r riik-
11as som beskattnings{ir för viss för
viirvsblla under förutsättning att in
komsten av forviirvskiillan beriiknas 
enligt bokföringsmiissiga grunder i 
cnlighet med bestiimmelserna i..// §. 

Som ytterligare förutsiittning giillcr 

a) i l'ri1ga om skattskyldig. som en
ligt I ~ bokföringslagen (1976: 125) 
iir bokföringsskyldig. att föreskrif
terna i 12 § niimnda lag iakttagits: 

b) i fi·äga 0111 skal/skyldig. som 
skall ji'ira riikn1skapcr enligt jord
hrukshokföringslagen ( 1951: 793 I. 
att jiJreskrUicma i 11 * niimntla lag 
iak1tagi1s; salllt 

c) i fr:"tga om skattskyldig. som 
inte nii11111ts 1111der a) eller bJ, att rii
kenskaps;iret omfattar tiden den I 
maj-den 30 a11ril. den I juli-den 30 
juni, den I sc111c111her-de11 31 au
gusti eller tid som enligt 12 § fi.irsta 
stycket bokföringslagen ( 1976: 125) 
111edgi1·i1s för annan av den skatt
skyldige bcdrivt:n verksamhet. 

Har skattskyldig. som avses i 
fi.irsta stycket c). p{ibörjat eller upp
hört med verksamheten eller lagt 
om riikenskaps~m:t, skall riiken
skaps[1ret utgöra beskattnings{1r 
utan hinder av att det omfattar an
nan tid iin tolv m<\nadcr. Riikcn
skapsiir snm utsträcks att omfatta 
liingre tid iin aderton mänader skall 
dock inte i ni1got fall räknas som be
skattningsi1r. Inte heller skall riiken
skaps<'ir som lagb lllll till annan tid 
iin kakndedr riiknas som beskatt-

'LyLkbc cnliµt prop. I 9H9!90:74. 

För andra skallskyldiga iin sådana 
som skall föra riikemkaper enligt 
jordbruksbokföringslagen 
(1979: /.//) räknas brutet räken
skaps;lr som beskattningsiir för viss 
förviirvskiilla under förutsättning att 
inkomsten av förviirvskiillan beriik
nas enligt bokföringsmässiga grun
der i enlighet med bcstiimmelserna i 
2./ *· Som ytterligare förutsättning 
giillcr 

a) i fri1ga om skattskyldig, som en
ligt I * bokföringslagen ( 1976: 125) 
iir bokföringsskyldig. att föreskrif
terna i 12 § niimnda lag iakttagits: 
och 

b) i fraga om skattskyldig. som 
inte m·ses i a), att räkenskapsåret 
omfattar tid som enligt 12 * andra 
stycket bokföringslagen medge/Is for 
annan av den skattskyldige bedriven 
verksamhet. 

Har skattskyldig. som avses i 
an dm stycket hJ, pilbörjat eller upp
hört med verksamheten eller lagt 
om räkenskaps~iret, skall riiken
skapsftrt:t utgi.ira beskattningsiir 
utan hinder av att det omfattar an
nan tid än tolv månader. Riiken
skapsiir som utstriicks att omfatta 
liingre tid iin aderton m~rnader skall 
dock inte i något fall riiknas som be
skattnings[1r. Inte heller skall räken
skaps{1r som lagts om till annan tid 
iin kalcndertir räknas som beskatt-
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ningsi\r i annat fall än dii. omlägg
ningen har skett för att fä samma rä
kenskapsår för förvärvskiillan i fråga 
som för annan av den skattskyldige 
bedriven verksamhet för vilken bru
tet riikcnskapsår godtages som be
skattningsår. 

Föreslagen lydelse 

nings[1r i annat fall iin d[1 omliigg
ningcn har skett för att fä samma rä
kenskaps[ir för förvärvskiillan i frilga 
som för annan av den skattskyldige 
bedriven verksamhet för vilken bru
tet räkenskaps[ir godtas som be
skattnings:.'1r. 

4 *.1 
Sävitt giillcr fastighet beräknas inkomst i de fall som anges i denna lag pit 

grundval av vad som bestiimts vid fastighetstaxering:. 
Afrd iigare liks1iil/s den som e11lig1 

1 kap. 5 * fC1sliglu·1s1axcri11gslagc11 
(1979:1152) skall anses som iigare. 

Bestämmelserna i denna lag om fastighet skall oeksit tilliimpas i fråga om 
byggnad, som är lös egendom. om inte annat föreskrivs. Samma ska!! giilla 
betrMfande sii.dana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 ** jor
dabalken, i den m(m de tillhör byggnadens ägare. 

Föreskrifter om fastighetstaxering Föreskrifter om fastighetstaxering 
finns i fastighetstaxeringslagen finns i fastighetstaxeringslagen. 
( 1979:1152). 

1 Senaste lydelse I 9~6:.t73. 

_q 
Fas1ighe1 iir a111i11ge11 pril'lllbo

stad.1fa.1·1ighe1 eller 11iiring.1ji1s1ighc1. 
So111 p r il' a I bos I cui sf as I i g h e I 
riiknC1s s111åhus 111ed 111ark som 111gör 
.muihusenhet, s111cll111s pli annans 
mark sam! s111äh11s med 1illhiira11de 
1011w11ark pil lc1111hr11kse11he1, 0111 

smahuse/ iir C/I prirn1bos1ad. Som 
priva1bos1ad1j(1s1ighc1 räknas ii1·e11 
10111/111ark SO/Il (/\'SCS hli hehyggd 
med st/dan bostad. lln11an ji1S1ighe1 
iir 11iiri11gsfe1sriglier. 

So111 priwllbostad riiknas småhus 
som helt eller till Öl'('fTiigande del an-
1·iifllls fi.ir pcr111w1e111 boende eller 
som fri1idshostad för ägaren eller sli
dan honom niirstående so111 arses i 
punkt 1./ sista s1rckc1 al' am•i.rning
arna till 32 ~ eller iir 1ll"sedd au 1111-

1·iindas som si/dan bostad. 
S11111/111s. .rnull111se11he1 och lant

brukse11he1 har s11111111a innebiird 
so111 i fastighe1s1axcri11gs/agen 
(1979:1152). 

Som prirn1hostacl räknas l'idare 
bostad som anriinds eller iir arsedd 
all am·iindas på det säll so111 anges i 
andra .\"/yckcl och so111 innehas lll' 

medlem i boswdsrii11.1före11ing eller 
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boswdsfore11i11g eller ar deliigare i 
bostaclsak tie/Jolag, 0111 före11ingen.1· 
eller bolagets 1·erk.rnmhet är se/dan 
so111 lll'S<'S i 2 ~ 7 1110111. lagen 
( 1947:576) om statlig i11kc111stska11. 

I fråga om pril'atbostad so111 i11gär 
i dödsbo gäller bestä111111elserna i 53 .~ 
3 1110111. 

Frågan om bostad skall räknas 
som prirathostad eller i11gä i 11iiri11gs-
1·crks111nhct skall.fiir 1·mje kalenderår 
he.1·tii11111111s pc/ gru11clral cll'fi'irhåll1111-
dena 1·id kalendcrclrets wgå11g c!ll'f. 
(//// ho.1·rcule11 ih'l'fldtils under årel, 
förhclllcmclc11a pc/ örerlåtelsed11ge11. 

17 ~4 

Kommunal inkomstskatt utg{1r 
för: 

a) i11ko111st LI\' jordbrnksfas-
tighet, 

h) i11ko111stlll' an11a11 fastighet, 
c) inko111st LI\' rörelse. 
d) inkomst av t j ä n s t 

e) inkomst m· tillfiillig .f'år-
1·iirrs1·crksa111het sa111t 

j} i11ko111st a1· kapital. 
För ett 1·11rt m· 1111 11iim11da slag lll' 

inkomst skall inku111ste11 m· 1·arje siir
skild fiin·iirl'Skiilla uppskattas .för 
sig. 

S1i.1·0111 siirskilt! ji'in·1/n·skiilfa clfl.l'l'S 
i f rcl,e.11 0111: 

al jorclhrnk.1ji1stighet: varje fastig
het . .fi1stighetsdl'l eller komplex a1· 
.fiJStiglwter, som i iigarens eller hruka
rcns h1111d iir all 1111.1e se/som jorrnlt-
11i11gse11 fzet: 

hi a11111111 ji1stighct: rnrje fastighet, 
f11stighctsdel eller ko111plex m· .fi1stig
heter. som iir all anse silso111 ji'irrnlt-
11i11g1mher: dock att fastighet, till dm 
del de11s11mma ingtitt uti a1· iigaren 
drh·e11 riirc/.11', skall anses tillhöra 
fiin'iirl'skiillan rörelse; 

c) rärd.~e: rnrje färl'iirl'.1·1·erk.w111-
het. som iir all anse .1ciso111 .1jiilrstii11-
dig rörd.~e; 

-isenaslt' ly,klse 1'186: 1113. 
'Senas le Inkl se l '188: 1518. 

Kommunal inkomstskatt utgiir för 
inkomst ar 11iiri11g.1·1·<'rksa111het 
och inkomst av t j ä n s t. 

För inkomst ar 11iiri11g.1Terk.rn111hct 
sk111l inkomsten m· l'ilrje ji:in·iin·s
kiilla beriik1111.1· ji>r sig. Vit! hed<J111-
ni11ge11 m· 0111 rcrkscmzh<'tl'f som den 
ska11skrldige heclrirer lllgiir en eller 
}lera fiirriin·skiillor giirs skillnad 
111el/1111 akrir oclz pas.1·it· 11iiri11g.1T!'l'k
s11111he1. 

Verksamheter .111/11 utgör aktiv 11ii
ri11g.1·1·crksa111/zet bildar tillsm1111wm 
en förriin'.rkiil/a. Jlar rn rerksamhet 
tidigare wgjort passii· niiringswrk
swnhet och uppkom wulcrskoll tlet 
sista hcskat111i11gsclr tlcl 1·crksmnlzeten 
utgjorde scidan m'iri11g.1Terksamlzet 
lllgiir dock l't'rkswnlzetrn rn siirskild 
.fi'in>iirrskälla så /iingc dc1111lltjii1111 vi-
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d ! tjii11st: all till 1Jii11s1 lriinförlig för
rii1Ts1·erk\tllllhl't, so111 sk1111skyldig 
lll1)1·m. iire11su11111llll ho11u111 tillko111-
1111111dc. 1ill 1jii1HI hiin/i>rligll i11ko111.rt
gi1·a11cle riillighetl'r; 

e) till/i'illig _t{jrriirr.1wrk.1·wnhe1: 
I. icke rrke.m1iissig aryllring m· 

ji1st ella lös egendom Slllllt 
ddtagllnde i lottai: 

1 all ihrig tillfi'illig jörl'ii1Ts-
1·aksa111'1et. som skllttskyl
dig lltÖl'llt; 

f) kapitlll: 
I. all skllllskrldig tillhörig <'gen

t!om, diira1· i111iikte11 skall 
hiinfåras till imiikt ar kapi
tlll. dock mccl 1111da111ag av 
ji1stighct och rörd.1·e i ut
landet: 

2. llll ji1.1·tighet och rörelse, som 
ska11skyldig haft i wlamlet. 

För ddi.tgar~ i handelsbolag hi\n
förs inkomst fritn handelsbolag och 
annan inkomst till skilda förviirvs
kälk1r. 

Föreslagen lydelse 

sar 1111dcrsko11. A.ktir litteriir. ko11st-
11iirlig eller diirmed jiimförlig verk
sa111het hildar en siirskild förvän'.~
kti/la 0111 den skallskyldige begiir det. 

Vmje l'erkswnhet som tttgör passiv 
11iiri11gn·erksamhet hildar en siirskild 
.fi'in·iin·skälla. 

Verksamheter som har 1111tur!ig an
knytning till rnmndra betraktas .1·0111 

en enda 1·erksamhet. t:n verksamhet 
wgiir llktii' näringsverksamhet om 
dm ska11skyldige i i11re oviisentlig 
01t!fa1111ing arbetat i 1·erksamhete11. 
A1111a11 i·erksamhet utgör passiv nii
ri11g.1Terksa111het. Självständig nii
ringsverksamhet i wlandet hänförs 
al/rid till passi1· 11iiringsverksamhet. 

För deH'tgare i e/I handelsbolag 
hiinförs inkomst från bolaget och an
nan inkomst till skilda förviirvsklil
lor. Inkomsten frän bolag er hiinförs -
iil•en om det iir fråga om aktiv nä
ring.1Terksa111het .:... till flera fön·iirvs
kiillor 0111 i·erksamheterna i bolaget 
saknar naturlig 1111k11r111i11g till var
andra. 

19 *'' 
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag riiknas icke: 
vad som vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vad som förvärvats 

genom •1rv. testnmentc. fördel av oskift bo eller gava: 
1·i11.1·1 Fid icke rrkesmiissig avyff-

ring m· lös egendom i andra fall iin 
SO/Il Cl\'Sl:'S i 35 ~ 3-./ lllO/ll.; 

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade 
premieobligationer och ej heller si'1dan vinst i utliindskt lotteri eller vid 
vinstdragning p(1 utliindska premieobligationer, som uppgår till högst 1()() 

kronor: 
er<ittning. som pä grund av för

säkring jämlikt lagen ( 1962:381) om 
allmiin försiikring. lagen ( 1954:243) 
om yrkesskadeforsäkring eller lagen 
( 1 ~!76:380) om arbetsskadeförsäk
ring tillfallit den försäkrade. om icke 
crsiittningen grundas pft förv:irvsin
komst 111· 6 000 kronor rller hi.igre be-

'Lydelse enligt prup. I lJ~9,'90:7-t 

ersiittning. som på grund av för
säkring jiimlikt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. lagen ( 1954:243) 
om yrkesskadeförsäkring eller lagen 
( 1976:380) om arbetsskadeförsäk
ring tillfallit elen försäkrade, om icke 
ersiittningen grundas på förvärvsin
komst eller utgör föräldrapenning, 

Prop. 1989/90:110 
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lopp för år eller utgör föräldrapen
ning. sit ock sädan ersättning enligt 
annan lag eller siirskild författning, 
som utg:'1tt annorledes än p{1 grund 
av sjukförsiikring, som nyss sagts. 
till nägon vid sjukdom elier olycks
fall i arbete dlcr under 111ilitiirtjänst
göring eller i fall som avses i lagen 
( 1977:265) 0111 statligt personskacle
skydd eller lagen ( 1977: 267) 0111 
krigsskadeersättning till sjömiin om 
icke ersättningen grundas pii för
värvsinko111st m· 6 000 kmnor eller 
högre belopp för år, iivensom ersiitt
ning, vilken vid sjukdom eller 
olycksfall tillfallit nägon pt1 grund av 
annan försiikring, som icke tagits i 
samband med tjänst. dock att till 
skattepliktig inkomst räknas ersätt
ning i form av pension eller i form av 
livränta i elen man livräntan iir skat
tepliktig enligt 32 * 1 eller 2 mom .. 
sii ock ersättning som utgår på grund 
av trafikförsäkring eller. 1111.?d nt.?dan 
1111gil't'/ undantag. annan ansvarig
hetsförsäkring eller pa grund av 
skadeståndsförsiikring och avser för-
lorad inkomst av skattepliktig natur; 

ersiillning pc/ grund m· 1111.1Tarig
lte1.1jvrsiikring enligt gmnder som 
fas1s1iillts i kollek1i1·m·1al mellan ar
be1s11wrk nadens '1111·11dorganis11tio
ncr 1i/I den tid c:rsiitflli11gen utgår un
der de förs111 1ret1io dagama ar den 
1id den skadade iir t1rhetsoför111öge11 
och beriiknas så 11/r ersiillningcn upp
går för i11.1j11kna11cledagen 1ill högst 
30 kronor och jVr ö1·rig11 dagar till 
ltögsl 6 kronor för dag: 

Föreslagen lydelse 

sit ock sitclan ersiittning enligt annan 
lag eller särskild författning, som ut
gatt annorkdes iin pit grund av sjuk
försiikring. som nyss sagts, till niigon 
vid sjukdom eller olycksfall i arbete 
elkr under militirtjänstgöring eller i 
fall som avses i lagen ( 1977:265) om 
statligt personskadeskycld eller la
gen ( 1977:267) om krigsskadeersiitt
ning till sjömän om icke ersätt
ningen grundas på förvärvsinkomst, 
iivensom ersiittning, vilken vid sjuk
dom elkr olycksfall tillfallit n;'1gon 
p:I grund av annan försiikring, som 
icke tagits i samband med tjiinst, 
dock att till skattepliktig inkomst 
riiknas ersiittning i form av pension 
eller i form av livriinta i den miin liv
räntan är skattepliktig enligt 32 * 1 
eller 2 mom .. sti nck ersättning som 
utgär p[1 grund av trafikförsiikring 
eller annan ansvarighetsförsiikring 
eller pt1 grund av skadeståndsförsäk
ring och avser förlorad inkomst av 
skattepliktig natur; 

belopp, som till följd av försiikringsfall eller iHerköp av försiikringen ut
gått på grund av kapitalförsiikring; 

försäkringsersiittning eller annan 
ersiittning för skada pii egendom, 
dock att skatteplikt föreligger dels i 
den mån ersättningen avser driji
byggnad på jordbruksjil.wighct. 
byggnad pä fastighc1 som a1·scs i 2../ .~ 
I mom .. byggnad som är m·sedd för 
11111·iind11ing i iigarens rörelse eller så
dan del m· 1·ärde1m·111arkanliigg11i11g 

försiikringsersiittning eller annan 
crsiittning för skada pfa egendom. 
dock att skatteplikt föreligger dels i 
den män ersättningen avser annan 
hyggnad iin pril'iltbos/ad eller mark
anHiggning, dels i den mån köpcskil

. ling. som skulle ha influtit om den 
försiikrade eller skadade egendo
men i stället hade s:'tlts, hade varit 

som får dras 111· genom årliga riirdc- att hänföra till intiikt av 11iirings\'erk-
111insknings11rdrag, dels i den 1rnln .rn111het och dels i den miin crsiitt-
köpeskilling. som skulle ha influtit ningen eljest motsvarar skattepliktig 
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om den forsiikrade eller skadade 
cgcndtlllKn i stiillet hade si1lts. hade 
varit att hiinföra till inutkt av fi1stig
/let eller ar riirelsc och dcb i den mim 
crsiittningcn eljest mots\·arar skatte-
pliktig intiikt av eller avdragsgill om-
1;.ostnad för fastighet eller riirelse; 

Föreslagen lydelse 

intiikt av eller avdragsgill omkost
nad fi.ir niiring.\'\'crksamhct; 

vinstandel, ,·11crbiiring eller premiciiterbetalning. som utgi1tt pä grund av 
annan personfi.irsiikring iin pensionsförsiikring eller s{1dan sjuk- eller olycks
fallsförsiikring som tagits i samband med tjiinst. samt vinstandel. som utgått 
pii grund av skackförsiikring, och premidterbetalning pit grund av skadeför
s~ikring. för vilken riitt till avdrag för premie icke förelegat; 

ersiittning jiimlikt lagen (I !)56: ersiittning jiimlikt lagen ( 1956: 
293) om ersiittning iH smitthiirare 293) om ersiittning iit smittbärare 
om icke ersiit tningen grundas p<t för- om icke ersiittningen grundas på för-
viin·sinkc>mst m· o ()(JO kronor el!l'f viirvsinkomst: 
hägn' /Jt'lopp för är: 

perilldiskt understöd eller diirmed jiimförlig periodisk intäkt. som icke ut
gör vederlag vid avyttring av egendom. i den mim givaren enligt 20 * eller 
punkt 5 av anvisningarna till 46 ~ icke iir berättigad till avdrag för utgivet 
belopp: 

stipendium som iir avsett för mottagarens utbildning och inte utgör ersätt
ning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning: 

studiestöd enligt 3 eller 4 kap. studiestödslagen ( 1973:349), internat
bidrag. studiebn och n:sekostnadsersätlning enligt 6 och 7 kap. samma lag 
samt sf1dant siirskilI bidrag vilket enligt av regeringen eller statlig myndighet 
meddelade hestimmelser utgf1r till deltagare i arbetsmarknadsutbildning 
samt med dem i fri1ga om sadant bidrag likstii!lda, och äger i följd härav den 
bidragsbcriittigack icke giira avdrag for kostnader som avsetts skola bestri
das med bidraga\' förevarande slag; 

allmiint barnbidrag och förliingt barnbidrag: 
lön elkr annan gottgiirdse. för vilken skall erUiggas skatt enligt lagen 

(I !)5K:295) om sjiimansskatt: 
kontantunder~tiid, som utgives av arhetslöshetsniimnd med bidrag av 

statsmt•deL 
handikappersiittning enligt !) kap. 2 och 3 ** lagen om allmän försäkring, 

s;-1da11 del av drdhidrag enligt 9 kap. 4 och 4 a *~samma lag som utgör ersätt
ning för merkostnader. ersiittning för merutgiftcr för resor som enligt 3 kap. 
7 a *samma lag eller enligt 3 kap. 5 cl *lagen om arbetsskadeförsäkring eller 
I U *lagen om statligt personskadeskydd samt hemsjukvardsbidrag och hem
vimlsbidrag, som utgi1r av kommunala eller landstingskommunala medel till 
den viirdhchiivande: 

kommunalt hostaclstilliigg enligt lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och 
k1Hnmunalt bl>staclstifögg till folkpension: 

kommunalt hostadstilliigg till handikappade: 
bostadsbidrag som avses i lagen ( 1988:786) om bostadsbidrag; 
bidrag enligt lagen ( 1988: 1463) om bidrag vid adoption av utliindska barn; 
ersiittning som faststiillts av allmiin domstol eller utgätt av allmiinna medel 

till den som - utan att det skett yrkesmiissigt- instiillt sig inför domstol eller 
annan myndighet. om ersiittningen avser reseersättning. traktamente eller 
ersiittning för tidsspillan: 

hi1telön samt asiittning till den 
som i siir.1kilt fall riiddat person eller 
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egrnclom i ji1ra eller bidragit till av
s/öjam/e eller gripande al' person 
som begått bro11: 

sed1·1111/ig ersätming till den som 
/ii111nat organ, hlod eller moders
mjölk: 

tiil'/i11gwi11st som inte hänför sig 
till anstiil111ing eller uppdrag och som 
l//gär i annan j(mn än kon1a111 eller 
diirmed likställd ersättning, om 1•ins
ten a1·ser 111i1111e.1föremål eller värdet 
inte örerstiger 0, i bashel opp avrun
dat till niimwste hundratal kronor; 

s{1dan gottgörelse för utgift dler kostnad som arbetsgivare uppburit från 
personalstiftelst: ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxaing, vid 
första tillfälle dylika mt:dd finnas i stiftelsen: 

gottgörelse som arbetsgivare uppburit fr{rn pt:nsionsstiftelse, till den del 
~tiftclst:n ej iigt andra medel för att liimna gottgörelsen än sådana för vilka 
avdrag icke i1tnjutits vid avsiittning till stiftelst:n; 

imiik1er m· f'iirsiiljning m· 1·i/t riix
lllllle biir och srn!llpar samt kottar 
som den skattskyldige sjiil1• plockat 
till den del intäkterna under ett he
skatmingsär inte ä1·erstigcr 5 000 kro
nor, särida intäkterna inte kan ltiin
Ji'ims till riirdff solll den skausky/
dige drirer eller l//gör lön eller lik
tw111/c för 111å11: 

rLinta enligt 61 * lagen ( 1941:-l16) om arvsskatt och giivoskatt, 69 * 1 och 
2 mom., 69 a * tredje styckt:t cllt:r 75 a * fjiirdc stycket uppbördslagen 
( 1953:272). 36 * 3 mom. lagen ( 1958:295) om sjiimansskatt, 22 ~ tullagen 
(1973:6 70), 20 * lagt:n ( 1982: 10()6) om avdrags- och uppgiftsskyldight:t be
triiffandc vissa uppdragscrsiittningar. 5 kap. 13 ~lagen ( 198-l: 151) om punkt
skatter och prisreglcringsavgiftcr. -lO ~ lagt:n ( 198-l:-lO-l) om stämpelskatt vid 
in sk rivningsmynclighett:r. 24 ~ lagen ( 1984:661') om uppbörd av socialavgifter 
friin arbetsgivare dlcr 32 och 34 *~ tullagt:n ( 1987: 1065): 

ränta som enligt bestiimmt:lserna i ränta som t:nligt bestämmelserna i 
3 kap. 23 * -I och 5 lagen (1990:00) 3 kap. 2.H -l och 5 lagt:n (1990:00) 
om sjiilvdcklaration och kontroll- om sjiilvdt:klaration och kontroll-
uppgifter inte redovisas i kontroll- uppgifter intt: redovisas i kontroll-
uppgift om ~iiJan riinta för den uppgift om sitdan ränta för den 
skattskyldige under ett bcskatt- sk~tttskyldigt: under ett bt:skatt-
ningsi1r sammanlagt ink uppgär till nings<lr sammanlagt inte uppgår till 
500 kronor. 500 kronor; 

Betriiffande l'i.r.rn fiirsiikri11g1he
lopp som wgär till lantbrukare. 
skogshrukare. yrkesfisklll'I'. rrnskö
tare 111 . .fl. giiller siirskilda bt:stiim
mdscr i punkt 16 a1· anvisninguma 

sådant statligt bostadsstöd som al'
ses i punkt 3 lll' anvisningarna. 

Ut:träffonde ersättning som utfal
ler pä grund 111· lll'talsgrupp.1jukför
siikring gäller särskilda bestämmel
ser i 32 § 3 a mom. och punkt 11 av 
anvisningarna till 22 §. 
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till 21 § och i p11nk1 11 111· a111·is11i11g
ama till 28 .~. 

(Se vidari.: anvisningarna.) 

20 *' 
(Se vidare anvisningarna.) 

Vid bi.:riikningen av inkomskn från särskild förviirvskälla skall alla om-
kostnader under bcskattningsiirct för intäkternas förviirvandi.: och bibehål
lande avrliknas från samtliga intiikter i pengar eller pengars drde (bru1toi11-
tiik1) som har influtit i förviirvskiillan under beskattningsftret. 

Avdrag får inte göras för: 
den skattskyldiges levnadskostnader och dlirtill hänförliga utgifter. s[1som 

vad skattskyldig utgett som g{1va eller som periodiskt understöd L'ller därmed 
jämförlig periL)disk utbetalning till pasun i sitt hushåll; 

s{1dana kostnader för hiilsovärd, sjukvärd samt fiiretagshiilsov{ml som an
ges i anvisningarna; 

ko.1·111ader i samband med plock
ning 111' 1•ilt riixandc hiir och srampar 
eller kottar 1ill den del kos11111derna 
inte ö1·erstigcr de i111äkta som är 
skatteji:ia enlig/ 19 §: 

viirdet av arbek. som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts av 
den skattskyldige sjiilv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn 
som ej fyllt 16 år; 

ränta pt1 den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvs-
verksamhet; 

svenska allmiinna skatter; 
kapitalavbetalning pi1 skuld; 
ränta enligt 8 kap. I* studicstödslagen ( 197'.U-19); 
avgift enligt lagen ( 1972:-135) om överlastavgift; 
avgift enligt 10 kap. plan- och bygglagen ( 1987: 10); 
avgift enligt 10 kap. 7 * utlänningslagen ( 1989:529); 
avgift enligt 26 * arbetstidslagen (I 982:(ff'l ); 
skadcständ. som grundas p~i lagen ( 1976:580) om medbestämmande i ar

betslivet eller annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och ar
betstagare. niir skadestirndet avser annat iin ekonomisk skada; 

företagsbot enligt 36 kap. brnttsbalhn; 
straffavgift enligt 8 kap. 7 * tredje stycket riittegångsbalken; 
belopp för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt 75 * uppbördsla

gen ( 1953:272) eller för vilket betalningsskyldighet föreligger p{1 grund av 
und1:rhitenhet att göra avdrag enligt lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och upp
giftsskyldighet betriiffande vissa uppdragscrsättningar; 

avgift enligt lagen ( 1976:206) 0111 felparkeringsavgift; 
kontrollavgift enligt lagen ( 198-1:318) om kontrollavgift vid olovlig parke

ring; 
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978:268); 
vattenföroru1ingsavgift enligt lagen ( J 980:-12-1) om åtgiirder mot vatten

förorening från fartyg; 
avgift enligt 3 * lagen ( 1975:85) med bemyndigande att meddela frircskrif

ter om in- eller utförsel av varor; 
lagringsavgift enligt lagen ( 1984: 10-19) 0111 bcreclskapslagring av olja och 

Senast.: l~d.:lse l'Jt\9:5-15. 
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kol eller lagen ( 1985:635) om försörjningsberedskap pi1 naturgasområdet: 
avgift enligt 18 *lagen ( 1902:71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om 

elektriska anläggningar: 
riinta pit länat kapital till den dd 

riintan täcks av si1dant statligt bidrag 
som avses i punkt 7 av anvisningarna 
till .?4 *: 

kapitalförlust m. m. i vidare män 
iin som .får sk" c11ligt 36 .~. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Inkomst av 
jordbruksfastighet 

riinta pit limat kapital till den del 
räntan 111ot.n·cm1s m· sådan e.Jiergiji 
ar riinta eller a111orteri11g eller täcks 
av st1dant statligt bidrag som avses i 
punkt 3 av anvisningarna till /9§: 

kapitalförlust m. m. i vidare mån 
iin som siirskilt föreskrivs. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Inkomst a~· 
11äri11g.1·1•erksamhet 

Med näringsverksamhet cl\'ses yr
kesmässig .1jiilvstäncligt hedriven för-
1·iifl's1wksamhe1. Till närings1·erk
sa111he1 räknas ocksä i annat fall inne
har ar 11äri11g.1f astighet sa111t innehm• 
och a1Tllring ar riitt till arverkning 
m· skog. En priva1bostad.1fastighet el
ler C'll privathos111d kan ime ingå i nä
ri11g1·1·erk.1·a111het. 

(Se 1·iclarc a111·i.rni11gama.) 

Till intäkt m· 11iiri11gsl'erksamhet 
hänförs rad som ar 11iiri11gsverksam
heten ko111111it näringsidkaren till 
godo på sätt framgår av anvisning
arna. 

(Se 1·itlare a111·isningama.) 

23 ~111 

·'S..:naste lydelse 1972:7..\1. 
''Senaste lydelse 198..!: 1060. 
'"Senaste lydelse 1986: 11 U. 

Frå11 i111iikt m· 11äri11gsl'erksamhe1 
jär al'drag göras för kostnader i verk
sa111hete11 på säll framgår av anvis
ningarna. 

(Se ·1·idare 11111•isni11gama. j 

2 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del I 
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( 41 * första stycket) 
Inkomst av jordbruk.1fastighct el

ler rärclse skall beriiknas enligt bok
föringsmiissiga grunder, i den mtin 
dessa icke sttl i strid mct! siirskiltfa 
bestii111me/.1·1'r i denna lag. Ä 1·e11 in
komst m• annan fastighet beräknas 
enligt hokfi.iringsmiissiga grunder i 
de fc1ll som angil'{/s i punkt I a1· a11-
Fis11i11g11ma. 

( 30 *) 
Vad som iiterstär av intiikt av rö

relse, sed:.n avdrag enligt 29 .~ gjorts 
och hän:;yn tagits ti:l in- och ut
gf1ende balans, (11c·floi11takte11) utgör 
inkomst av rörelse. Betriiffande ma
kar gäller särskilda bestiimmelser i 
anvisningarna till 52 *· (jfr 23 * och 
26 *) 

Föreslagen lydelse 

Inkomst av näri11gs1·erksamhet be
riiknas enligt bokföringsmiissiga 
grunder i den man dessa inte strider 
mot bestämmelserna i denna lag. 

(Se ridare anl'isningama.) 

Vad som återstår av imiiktema av 
rn fön·iirrskiilla inom inkomstslaget 
11iiri11gsrerksamhet sedan avdrag 
gjorts enligt 23 *· hänsyn tagits till in
och utgi1ende balans e11ligt 24 * och 
ardrag gjorts enligt 26 * utgör in
komsten av fön.·än·skällan. Beträf
fande makar fi11ns siirskilda bestäm
melser i anvisningarna till 52 *· 

Uppkommer underskofl 1·id be
räkningen m· inkomst ar enförvän·s
kiilla medges-med Je begränsningar 
som anges i am•isningama - avdrag 
för 1111derskoffet i fi.in·äfl'skällan niir
mast följande heskattning~ar. 

1\ l'<lrag mligt första stycket mt'd
ges i!lfe i den män al'<irag har med
getts enligt 33 * 3 1110111. 

Betriijfimde underskott 1·id för-
1·iin·skiillans upphörande gäller rnd 
som siigs i 3 .~ 13 1110111. lage11 
(1947:576) 0111 statlig i11komstskatt. 

(Se ridare am·isningama.) 

2H 

11 Senaste lvddsL' av 
2-1 * l lllllll;. 198-l:lll(ill 
2-1*2 mnm. 1489:1017. 
12 Senaste lvdc'isc: av 
25 * I 111011~. 198-1: !05-1 
25 * 2 1110111. 198(1: 12-1-1 
25 * 3 nwm. J 986:-173. 
1.• Senaste lyddsc 1986: 111."\. 

S11111111a11 m· i11ko111stema m· olika 
fi'irl'iirrskiillor inom inkomstslaget 
11iiri11g.1Tcrksa111/zct 11tgör i11ko111st al' 
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Till t j ;in st hä11förcs dels al/111ii11 
dler c11.1kild 1jii11st eller .1wdigrnrn11dc 
uppdrag ii1·c11so1111·wjc111111w1 ji1s1 el
ler tilljiillig arhctsa11stiill11i11g och 
cl c Is till(iilligt bedrh·e11 rctensk1111lig, 
litte'riir. ko11.1miirlig eller diirmcd 
jiim/urlig 1·ak.l'll111het, tillfiilligt upp
drag. sil.wm uppdrag alt ji'irriilla 
ho11ppl<'Ck11i11g. an·skijic. 1111k1io11. 
bcsik111i11g. 1·iirdcri11g. skogsriik11ing, 
ii1·c11so111 annan diir111ed jä111förlig in-
komstgivande verksamhet av tillfäl-
lig natur. 

Med tji"inst libtälb r;itt till 
a) pension. 

Föreslagen lydelse 

11iiri11g1·1·erk.rn111het. Vid su111meri11g
t'll bmk/11.1· illfc jän·iirvskiilla som 1·i

sar underskott. 

Till t Jans t räknas 1111stiil/11i11g. 
uppdrag och annan inkom~tgivande 
verksamhet av t'araklig eller tillfällig 
natur. om drn i111c är all hiinf6ra till 
11iiri11gst'erk.rn111/zc1 eller till inkomst 
111· kapiwl rnligt lagrn ( 1947:576) om 
statlig i11km11.1·t.1·ka1t. 

h) livr;inta. som utgår p~I grund av sjuk-. olycksfalls- eller skaddörsiikring 
eller annorledes :in pi't grund av försiikring och inte utgör vederlag vid avytt
ring a\· egendom. 

c) ersiittning. som i annan form än livriinta utg~1r på grund av sjuk- eller 
olycksfallsförsiikring. tagen i samband med tjiinst. 

d) undantagsförmiiner. samt 
e) periocliskt understöd eller tförmed jiimförlig periodisk intiikt. i den m{m 

beloppet inte lir undantaget fri'111 skatteplikt enligt 19 *och inte heller utgör 
Vl~Lkrlag vid avyttring av egendom. 

(Se vidare anvisningarna.) 

32 * 
J 1110111. 15 Till intiikt av rj:inst h;införs 
a) avli.ining. arvode. trakta111ent1', 

s11ortlcr och annan fiirmfm i pengar. 
bostad eller annat som utgiitt för 
tjiinsten. 

b) pension. 

a) avlöning. arvode och kost11ads
ersiitt11i11g sa1111 annan förmfm i 
pengar. bostad elkr annat som ut
g;'ttt för tjiinsten, 

cl si1dan livriinta som utgiitt pi1 grund av sjuk-. olycksfalls- eller skadeför
siikring eller annorledes iin p:'t grund av försiikring med undantag av livränta 
som utgiir \'ederlag vid avyttring av egendom. i den m{rn det inte är fråga om 
livriinta som avses id) och inte heller annat följer av 2 mom .. 

cl) i fri1ga om s<idan i c) angiven livriinta. som utg{1r till följd av person
skada och pi'1 vilken 2 mom. inte är tilltimpligt. den del av livr:intan som avser 
ersiittning fiir förlorad inkomst av skattepliktig natur eller för förlorat under
hitll. 

e) ersättning som utgiltt i annan form iin livriinta pii grund av sjuk- eller 
olycbfallsfiirsiikring. tagen i samband med tjiin~t. dock inte ersiittning, som 
a\'ser sjukv<irds- eller bkarkostnader. 

IJ Sl'nastc lvdl'lsi: I ')84:4'!8. 
1'Si:1w~ti: 1;·d<.:lsi: l'IX7: 13113. 
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f) undantagsförm<'mer, periodiskt 
understöd eller diirmed jiimförlig 
periodisk intiikt som avses i 31 *· 
samt 

g) engångshclopp som utg{ir till 
följd av personskada oclrutgör skat
tepliktig intiikt enligt punkt I av an
visningarna till 19 *· 

Föreslagen lydelse 

f) undantagsförmåner, periodiskt 
understöd eller därmed jiimförlig 
periodisk intakt som avses i 31 *. 

g) engångshdopp som utgår till 
följd av personskadLJ och utgör skat
tepliktig intiikt enligt punkt I av an
visningarna till 19 §. 

h) se/dan wde/ning på och 1·inst 1·id 
m•yllring a1· aktier i fä1111111~företag 
so111 enligt 3 § 12 1110111. lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskall 
skall tas upp som intiikt ar tjänst, 

i) si/dana j(Jmuincr och ffsiill
ningar m.m. som anges i punkterna 
J.J och 15 a1• 1111\'i.rningama. 

Som intiikt av tjiinst riiknas jiimviil annat belopp iin ovan sagts - siisom 
vinstandel. {1terbiiring eller vid {1terköp av försiikring upphuret belopp - Yil
ket utgi1tt p{1 grund av pensionsförsiikring eller sitdan sjuk- eller olycksfalls
försiikring. som tagits i samband med tjiinst. 

Si/dan ersiit111i11g på grund ai· kol
lektii· 111·gå11gsbidrag1jiJrsiikri11g som 
tecknas a1· ar!Jetsgil'lire till förmän 
fbr arbetstagare och so111 bcstii111111es 
111ed hänsyn iin'11 till andra omstiin
dighetcr iin den försiikradcs lcrnads
ålda och a11ställ11i11gstid riiknas e11-
dast de/1·is so111 intäkt ar tjiinst på siill 
11iin1111re 1111gii·es i punkt I I 111· wll'is
ninganw. i'vlot.1'\'arande giilla i ji·äga 
0111 sådan m·gt111gscrsii1111i11g som a11-
11orlcdcs iin på grund m· kollekti1· m·
gå11gsl>idrag.1jörsiikri11g wbetalas 111· 

stl/fen till ar/Jetstagare. Ä 1·e11 111·

gii11gsersiit111i11g so111 wbctalas till ar
betstagare som 0111j(11111s 111· s. k. 
trygghct.rn1·1al riiknas endast dcl1·is 
som illliikt 111· tjänst på det siill som 
angires i punkt I I 111• a111·is11i11gama. 

Har tjiinsteinnehavarc som löne
förmim innehaft fastighet på siidant 
sätt. att han enligt 1 kap. 5 * fastig
hetstaxeringslagen ( 1979: 1152) skall 
anses som ägare. skall dock intäkt, 
vilken tjänsteinnehavaren {1tnjutit 
fran fastigheten. räknas som intäkt 
av jordbruk5fastighet eller m· annan 
ji1stighct. 

3 mo m . 16 Såsom intäkt upptages 
i C k e 1·11d SO/Il I/V S t I/ t e Il lllll'i-

1''Si:naste lydelse 1989: llll7. 

Har tjänsteinnehavare som löne
fönn{111 innehaft fastighet pä sådant 
sätt, att han enligt 1 kap. 5 * fastig
hctstaxeringslagen ( 1979: 1152) skall 
anses som ägare, skall dock intiikt. 
vilken tjänsteinnehavaren Mnjutit 
från fastigheten. räknas som intäkt 
av 11iiri11gs1·crksa111hct eller behand
las enligt reglerna för pri\'(/thostad. 

3 mo m. Som intäkt tas i11te upp 
kostnadsersättning i form 111· utlands-
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sats till /,est ridande m· särskilda. med 
1·issa tjiinstcr eller uppdrag _f('jrenade 
kostnader med u11d1111tag för 1rakta
me11tscr.1iittning 1·id resa i tjiinste11 
so1n inte 1·urit f6re1wd med ö1·ema1t-
11i11g samt reseko.1·t11adsersiittning. 
St/som intiikt upptages således icke: 

utlandsti!bgg och därmed lik
stiillda förrminer för utom riket sta
tionerad personal vid utrikesförvalt
ningen dkr i svensk bist{mdsvcrk
samhct: 

.fi'in·almingskosmadsbidrag och 
anslag till andra expenser; 

ti stat 11ppjiinl /1iist- och härlega; 
till bestiillningslwl'are vid armen 

wgtlendc hiistgo1tgörelse fijr egna 
tjiinstchiistar: 

1raktame11tsersät1ning l'id resa i 
1jii11s1rn som varit förrnad med över-
1111ttn ing: 

kostnadsersättning för v~1rd av 
person i enskilt familjehem: 

iigande i följd hiirm· ska11.1-kyldig 
icke gDra avdrag för underskott, som 
kan uppkomma diirigenom. att sä
/unda 11111 ·isat anslag ickeförslår till 
täckande m· därmed avsedda utgif
ter. 

Bestiimmelsema i första stycket 
tillämpas iii·rn på motsl'arande kost
nadsersättning som anris111.1· av kom-
11wn eller som bekoslas a1· Nordiska 
ministerrådet i samband med arbete 
inom ra11u·n för det 11ordiska 1jiinste-
11111111wwb,·1et. Bestämmelserna till
liimpas 1•idare - i den omfattning som 
anges i punkt 7.fjclrde stycket m· an-
1·isningarna - på kostnadsersätt
ningar som anvisats av styrelsen för 
Stockholms internationella freds
forskningsinstitut (SI PRI) till sådan 
p<I bc't~imd tid kontraktsanstiilld 
forskare vid SfPRI som är utländsk 
medborgare och som vid tidpunkten 
för anstiillningen hos SIPRI inte är 
bosatt i Sverige. Rikl·.1ka11ererket får 
också, när skäl föreligger, förklara 
all reglerna i första .11ycke1 skall till
lii111pas på mot.1Tarcmde ersiittning. 
som 11111·isa1s e11· annan offe111li/1, insti
llltion. Säd an I hes/I// fä r. när omstiin
digheicma fårnnleder det, återkallas 
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tilltigg och därmed likstiillda förmå
ner såsom fri bostad, bos/ad.~kost

nadsersiittning. eller däremot sva
rande förmän för utom riket statio
nerad personal vid utrikesförvalt
ningen eller i svensk biståndsverk
samhct. Som intäkt tas inle heller 
upp kostnadsersiitlning avseende 
ökade lel'nadskostnader och skolav
giftff för barn samt förmån av fri bo
stad som anvisats av styrelsen för 
Stockholms internatiom:lla freds
forskningsinstitut (SIPRI) till sådan 
pt1 bestämd tid kontraktsanstiilld 
forskare vid SIPRI som är utländsk 
medborgare och som vid tidpunkten 
för anställningen hos SIPRI inte är 
bosatt i Sverige. Till följd härav 
medges inte den skattskyldige avdrag 
för underskott som kan uppkomma 
genom att den am-'isade ersättningen 
inte räcker till för att täcka därmed 
m·sedda utgifter. 
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m· riksskat((•1·crkl'I. Alot bes/I//, so111 
riksska11e1·crkct 111eddela1 enlig! de/la 
.wvde, )är talan inte jiiras. 

3 a nHl m. 17 För111<'1n av fri grupp
livförS:ikring tas inte upp som inUikl. 
oa\sCtt tllll fiirmilIK'n i1tnjutits pi1 
grund av statlig l'ller pi1 grund av 
kommunal eller l'nskild tjiinst. 1 lar 
si1dan förmiin i1tnjutits p[1 grund av 
rnskild tjiinst och utg;itt dter \'ii
sl'ntligt fi.inrninligarc gru11Lkr :in 
som giilkr för befattningshavare i 
statens ljiinst. skall dock förmi111c11 
tas upp som intiikt till dl'n dl'l dl'n ut
gi1tt efter förmiinligarl' grunder iin 
de snm giiller för niimnda befatt
ningshavare. Fiirmi111 av fri grupp
sjukfiirsiikring som iitnjuts L'nligt 
grunder som faststiillts i k(1llektivav
lal mellan arbl'tsmarknadens huvud
organisationer !as inte heller upp 
som inliikl. 

3 e mo m. 1
' Som intiikt tas inte 

upp personalv{1rdsförm{mcr. ll:ir
mcd avses förmiincr som inte iir L'lt 
direkt vederlag för utfört arbete 
utan iir i1tgiirdc:r som iir 111·s<'ilil11 att 
skapa trivsel i arbetet eller liknande 
eller som a111wrs 11tg:·1r pi1 grund av 
sedviinja inom del yrke eller den 
verksamhet som det iir fr:.iga om. 

Föreslagen lydelse 

J a mo m. Förmfo av fri gruppliv
försäkring !as inte upp som inliikt. 
o<ivsett om förmiinen i1tnjutits p{1 
grund av statlig l'lll'r pil grund av 
kommunal eller enskild tjiinst. Ilar 
si1dan förmim i1tnjutits pi1 grund av 
enskild tjiinst och utg~ltt efter vii
sentligt fönrn'1nligare grunder iin 
som giiller för befattningshavare i 
statens tjiinst. skall dock förmitnen 
tas upp som intikt till den del den ut
gMt efter förm{111ligare grunder iin 
de som giiller för niimnda befatt
ningshavare. Förmfm av fri grupp
sjukförsiikring som atnjuts l'nligt 
grunder som faststiillts i kollektivav
tal mellan arbi:tsmarknadens huvud
organisationer tas inte heller upp 
som intiikt. Diirl'mo1 111.1· som in
tiikt 11/lfl ersii1111i11g so111 111går på 
grund <Il' sis111iim11da försiikring. 

3 e mo m. Som intiikt tas inte upp 
personalv<'1rdsförm[mer. 1 liirmed av
ses förm<lncr som inte iir ett direkt 
vederlag för utfört arbete utan avser 
enklare t1tgiirdcr lll' mindre 1·1lrde 
rilka s_1-jiar fil! att skapa trivsel i ar
betet eller liknande eller utgär p{t 
grund av sedviinja inom det yrke el
ler den verksamhet som det är fdga 
om. 

Som personalviirdsförmfö1 riiknas dock inte 
I. förm~mer som den anstiillde för byta ut mot kontant ersiittning. 
2. förm~mer som inte riktar sig till hela personalen samt 
3. andra fiirm;iner som den anstiillde far <itnjuta utanför arbetsgivarens 

arbetsplatser mol bL'talning med kupong eller annat motsvarande betal-
ninessvstem . 

..i' n~om.1'' ..\r i·it! enskild tjiinsl 
anrisat! särskild asiitt11i11g Jiir 1·is.rn 
lll<'d 1jii11ste11 jiircnade kos11wda. 
skall dc1111a asii1111i11g rcdm·isas s1i
so111 intiikl. 

Har skattskyldig p:1 grund av byte 
av verksamhetsort 111Jly11ar till ny 
bostadsort och av arhetsgirnren eller 
av allmiinna medel 11pph11ri1 siirskild 

1'SL'JlaslL' lvJL'ls.:: 1987: UOJ. 
1'Senaste l~·Jels.: l'J87: 1303. 
1''Scna'IL' 1;•ddse 19113:~1>5. 

4 nrnm. Ilar skattskyldig pi1 
grund a\· byte av verksamhetsort 
jly1111t till ny bos1adsort och ji111 siir
skild ersiittning av sin arhl'lsgit·11re 
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ersiittning 1ill hes/ridande m· flytt
ningskostnad. skall dock sådan er
sii1111ing upplagas såsom intiikt alle-
1ws1 i den mån ersättningen utgätt 
med viisentligt högre belopp än som 
giilkr för befattningshavare i sia/ens 
tjänst. 

Föreslagen lydelse 

eller av allmänna medel för flytt
ningskoslnaden, skall ersiiuningen 
/as upp som intiikt endast 1ill den del 
ersiittningen utgått med väsentligt 
högre belopp iin som gäller för be
fattningshavare i statlig tjänst. 

3H 
I 1110111."" Fr{111 intiikt av tjänst m{1 m·drag göras för samtliga utgifter, vilka 

iiro att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten. siivitt icke för samma 
kostnader anvisats siirskilt anslag, som. pä sätt i 32 * 3 mom. är sagt. ej skall 
upptagas s{1som intiikt. 

Avdrag far i enlighet h;irmed ske för, bland annat: 
avgifter som den skattskyldige i samband med tjiinsten erlagt för egen eller 

efterlevandes pensionering annorledes iin genom försiikring; 
hyra eller annan kostnad för tjiinste- eller arbetslokal, för vilken den skatt

skyldigi: haft att själv vidkännas utgift; 
kostnad för arbetsbiträde, som den skattskyldige anviint för tjänsts utför

ande och som han sjiilv avlönat: 
förlust i-1 medel. för vilka den skattskyldige varit p{t grund av sin tjänst re

dovisningsskyldig: 
ökad levnadskostnad vid resa i ökad levnadskostnad vid resa i 

tjiinsten utom den vanliga verksam
hetsorten som varit förenad med 

tjänsten utom den vanliga verksam
hetsorten som varit förenad med 

övernattning, diir ej, l'(Uf angår .Hats- övernattning: 
1jäns1, särskild ersällning l'llrit därför 
11111·isad; 

färdkostnad vid resa i tjiinsten; 
kostnad för facklitteratur. instrument och dylikt, som varit nödigt för 

tjänstens fullgörande. 

1 frtiga 0111 riill till ardrag för riinlc1 
pii skuld som den skattskyldige ädra
git sig fiir sin utbildning eller annars 
i och för tjiinsten gäller 39 .~ / mom. 

2"Sena~tc lydelse 1989: IOl7. 

I fråga om en inkomstgivande 
.1jiifrs1ändig1 bedriven verksamhet 
som ej skall hänföras till niirings-
1·erksamhet giiller följande. Avdrag 
får göras för utgifter som är att anse 
som kostnader för intäktens förviir-
1·ande om de betalats under beskatt
ningst1re1. 1frdrag får också ske för 
sådana kostnader om de hetal111s un
der året före beskattningsåret i den 
mdn de ö1·erstiger det årets intäkter. 
A 1·drag får inte ske med större belopp 
än som motsvarar heskallningsdrets 
intäkt m· verksamheten. Underskott 
av en verksamhet får inte dras av mot 
ö1·erskott i en annan verksamhet. 

Ränta pä skuld som den skattskyl
dige ådragit sig för sin utbildning el
ler annars i och för tjiinsten hänförs 
till inkomst m· kapital enligt lagen 

Prop. 1989/90: 110 

23 



Nuvarande lydelse 

2 mo m. 21 Skattskyldig. som haft 
intiikt av tjänst i form av kontant lön 
eller sådan annan ersättning. som 
enligt 11 kap. 2 * lagen (1962:381) 
om allmän försiikring skall anses 
som inkomst av anstiillning, skall ut
över kostnader som avses i punk
terna 3 och 7 av anvisningarna anses 
ha haft utgifter till ett belopp av 
minst 3 000 kronor. Avdraget fiir 
dock inte överstiga tio procent av in
tiiktcn avrundat till niirmast högre 
hundratal kronor. och ej heller en
samt eller tillsammans med kostna
der som avses i punktana 3 och 7 al' 
anvisningarna överstiga intiikten. 

Föreslagen lydelse 

( 1947:576) om statlig inkomstskall. 
2· mom. Skattskyldig. som haft 

intiikt av tjiinst i form av kontant lön 
eller sådan annan ersiittning; som 
enligt 11 kap. 2 § lagen (1962:381) 
om allmän försiikring skall anses 
som inkomst av anställning, dock 
inte intäkt ar verksamhet som avses 
i I mom. tredje stycket, skall utöver 
kostnader som avses i I mom. tredje 
stycket och punkti:rna 3-3 c och 7 av 
anvisningarna anses ha haft utgifter 
till dt belopp av minst 4 000 kronor. 
Avdraget för dock inte överstiga tio 
procent av intäkten avrundat till 
närmast högre hundratal kronor. 
och ej heller ensamt eller tillsam-
mans med kostnader som avses i 
I mo111. tredje stycket och 11yss
nii111nda am·isningspunkter överstiga 
intiikten. 

3 111 u fil. A.1•drag fär göras för un
derskott il\" förrärnkiilla som är hiin
fijrlig till aktil' niirings1·crksamhe1 m·
seende littcriir, konstniirlig eller där
med jiimf örlig l'erksamhet i den mån 
underskottet örerstiger avdrag för 
underskott från niirmasl föregående 
beskattningsår. 

/:·It rillkor för ardrag är dock att 
den skattskyldige under den period 
som omfauas av beskattningsåret och 
de tff niirmast fiiregående beska11-
ningsdre11 redoi·isat imiikta från 
1·erksa111hetrn m· någon betydenhet. 
l!iin•id beaktas iil'l'n intäkter som 
hänförts till inkomstslaget tjiimt. 

3H 
Vad som iitcrst<'tr av intiikt av 

tjiinst, sedan avdrag enligt 33 § 
gjorts. utgör inkomst av tjänst. 

21 Senaste lydelse 11)85:1018. 

Vad som iiterstår av intäkt av 
tjiinst. sedan avdrag enligt 33 § och 
andra stycket gjorts, utgör in -
komstav tjänst. 

Uppkommer underskott vid be
räkningen av inkomst m· tjiinst med
ges lll'drag för underskottet från in
tiikt m· tjänst närmast följande be
ska1111i11g.~år. 
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41 F 
/11ko111s1 av jordbruksfi1stighe1 el

ler rörelse skall hcräknas enligt bok
föringsmiissiga grunder. i den mån 
dessa icke stil i strid 111ed särskilda be
stämmelsl'r i de111w lag. Ä t·en in
komst ar a11nw1 fastighl't beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder i 
de f(1ll som angirns i punkt I m· 1111-

1·is11i11garna. 
I andra fall iin som nu sagts eller 

som anges i punkt ./ a av am·isning
arna skall intäkt anses ha Mnjutits 
det bcskattningsi'Ir. under vilket in
tiikten blivit för den skattskyldige 
tillgänglig fi.ir lyftning. och skall ut
gift eller omkostnad anses belöpa pil 
det beskattningsiir. varunder utgif
ten betalats eller omkostnaden ägt 
rum. St1dan speciell skatt. avgift el
kr ränta, som ingiir i slutlig eller till
kom1~rnnde skatt enligt uppbördsla
gen. anses dock belöpa pil det be
skattningstlr cb den slutliga eller till
kommande skatten päförts. Statlig 
fastighetsskatt skall emelkrtid anses 
belöpa på det beskattnings:ir till vil
ket skatten hänför sig. Beträjjilllde 
m·drag för rii11tcko111pe11s11tio11 gäller 
särskilda bl'stii111melser i punkt 2 m· 
anl'isningarna till 39 ~. 

I fråga 0111 inkomst av annan fas
tighet som inte skall heriiknas enl('.{t 
bokföringsmässiga grnnder sa1111 in
komst m· kapital gäller beträ.ff ande 
riillta som har erlagts iförskoll all ar
drag i11te medges för den del m· riin
tan s0111 belöper på tid e.fier beskall-
11i11gsårets 11tgti11g. För ränta som en
ligt denna bcstiim111else inte kunnat 
dra.1 ar omedelbart medges awlrag 
med lika stora belopp varje dr under 
återstoden a1· drn tid som ji'irskotts
beta/11 ingen har 11 r.1·ct1. 

11v 2./ ~ f ra111går att inkomst av nä
ringsl'erksamlzet skall beräknas en
ligt bokföringsmässiga grunder. 

I andra fall än som nu sagts skall 
intäkt anses ha åtnjutits det beskatt
ningsår, under vilket intiikten blivit 
för den skattskyldige tillgiinglig för 
lyftning, och skall utgift eller om
kostnad anses belöpa pi1 det beskatt
ningsår, varunder utgiften betalats 
eller omkostnaden ägt rum. Sådan 
speciell skatt. avgift eller ränta. 
som ingår i slutlig eller tillkom
mande skatt enligt uppbördslagen 
(1953:2721. anses dock belöpa på 
det beskattningsar då den slutliga el
ler tillkommande skatten påförts. 
Statlig fastighctsskatt skall emeller
tid anses belöpa på det beskatt
ningsår till vilket skatten hänför sig. 

42 ~21 
Värdet av bostadsförm~rn skall beräknas med ledning av i orten gällande 

hyrespri~ eller. om tillfälle till s{1dan jiimförclse saknas. efter annan lämplig 
grund. 

2'Scnastc: lydebc IYS7: 120:1. 
2'Scnastc lydc.:bc J<IX7: 130:1. 
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Viirdct av produkter, varor dkr Viirdet av produkter, varor eller 
andra 11a111r11/'6n11ä11er. som ingiir i andra förmåner. som ingär i lön eller 
li.in eller annan inkomst. beriiknas annan inkomst, beräknas till mark-
ejier ortens pris. mul.1'l'iirdet. 

Bilfiir111~111 och kostförn1[m viirderas enligt siirskilda grunder som anges i 
anvisningarna. 

(Se vidare anvisningarna.) 

46* 
2 1110111. 24 Skattskyldig. som har varit bosatt hiir i riket under hela beskatt

ningsiin:t. frtr dessutom göra avdrag: 
1) för periodiskt understöd eller diirmed jiimförlig periodisk utbetalning. 

som inlt::' fitr dras av frirn inkomsten av särskild förvärvskiilla, i den utstriick
ning som framgitr av punkt 5 a\' anvisningarna: 

2) för p;lfiirda l'genavgifter enligt lagen ( 1981:691) om socialavgifter som 
inte frtr dras av fr{111 inkomsten av siirskild förviirvskiilla: 

3) för obligatoriska avgifter som den skattskyldige, p<'t grund av arbete i 
.:tt annat nordiskt land, enligt slutligt fastställd debitering skall betala i över
ensst:immelse med den konvention som avses i förordningen ( 1981: 1284) om 
tilHimpning av en konvention den 5 mars l 981 mellan Sverige, Danmark, 
Finland, Island och Norge om social trygghet. om den avgiftsgrundande in
tiikten tas till beskattning för beskattningsiiret i Sverige: 

-I} jär /le/opp so111 de11 ska11skyl
dige under beskat111i11gsilret har bew
lat fiir eller tillgodoriik11ats som 1111-

clalul/I a1· icke he111111111·am11cle harn 
intill dess bamct fyllt I 8 är eller i111ill 
dess det J:rllt 2 I år 0111 det genomgår 
grundsko/11, gymnasieskola eller diir
med jiimjiJr/ig grunilutbildning. 
dock hiig1·t 111ed 3 000 kronor för 
i·arje hum; 

6) fiir avgift som den skattskyldige har betalat under beskattningsåret för 
annan pensionsförsiikring iin tjLinstepensionsförsiikring. som iigs av arbetsgi
vare. i den omfattning som framg;ir av punkt 6 av anvisningarna. 

Har skattskyldig under beskatt- Ilar skattskyldig under beskatt-
nings<tret varit skyldig att betala sjö- nings[m:t varit skyldig att betala sjö-
mansskatt. medges avdrag: för perio- mansskatt, medges avdrag för perio-
diskt understöd. avgift för pensions- diskt understöd och avgift för pen-
fi.irsiikring och wulerhällsbidmg. sionsförsiikring som anges i första 
som anges i första stycket .J) och 6). stycket 6, endast i den mån hänsyn 
endast i den mim hiinsyn inte tagits inte tagits till understödet eller av-
till understödet, avgiften eller 1111- giften vid beriikningen av sjömans-
dcrhdl/shidrngct vid beriikningen av skatt. 
sjömansskatt. 

A i·drag f'iir al'gift som tll'.H'S i första 
slycket 6 medges e/l{Jasl i den män m·
drag inte fär ske frå11 intäkt Il\' siir
skild fön·iirl'skiilla. 

Om skattskyldig varit bosatt hiir i riket. endast under en del av beskatt-
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ningsiiret. medges avdrag som nu sagts bara i den m{m det belöper p[1 
niimnda tid. 

Vid /99/ års taxering medges av
drag 111ed endast 75 proce111 m· der be
lopp so1n fii/jcr <Il" jörsra .wrcket 6). 
1Hur.11·ww1de giiller .fiir ardrag som 
yrkas 1·id 11ii11111dc1 raxering med stöd 
m· J!llllkt 6 .fjiirclr styckt't av <Hlris
ningama och tll"scr argifr som erlagts 
cjicr den 5 dece111her N89. 

Sammanlagda bdoppet av den 
skattskyldigt's inkomster fnl11 olika 
fijrriirrskiillor, minskat i förekom
mandt• fall med s~idant avdrag som 
avses i 46 och -16 a ~~- utgör taxerad 
i11kom.1·r. 

Den taxerade inkomsren avrundas 
ned:1t till helt hundratal kronor. 

.., 111 om. c" Skattskyldig fysisk per
son, som varit bosatt hiir i riket un
der hela bcskattningsiiret. har riitt 
till kommunalt grundavdrag med 
/()()(}(}kronor. 

Ilar skattskyldig under beskatt
ningsiird uppburit lön eller annan 
gottgörelse som utgör skattepliktig 
inkomst enligt lagen (1958:295) om 

:'Sc'll<!SlL' lydl'lsc llJK(i:47J. 
:"S.:naslc' lnkb..: \LJKn: I I LI. 

Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges inkomster (I\" 11iiri11gs-
1wksw11her. och tjiinst, minskat i 
förekommande fall med sädant av
drag som avses i 46 *· utgör taxerad 
fiin ·iin ·sin koms/. 

Den taxerade fön·iin·si11komsre11 
avrundas nedM till helt hundratal 
kronor. 

2 mo m. Skattskyldig fysisk per
son, som varit bosatt här i riket un
der hela beskattningsåret, har rätt 
till kommunalt grundavdrag enligt 
följande. 

Grundaniraget uppgår till (),32 
basbelopp fiir taxerad inkomst som 
inte iil'cr.wigcr 1.86 basbelopp. För 
lll.rerad inkomst so111 örerstiger I ,86 
1111'n inte 3,0-1 hashelopp uppgår 
grundm·draget till 0.32 bashelopp 
ökar med 25 proce/lf a1· der belopp 
1·am1l'd dl'!1 taxerwll' inkomstt.'11 
Öl'l'rstigcr 1.86 men intl' 2,89 hashe
lopp. För raxerad i11kom.1·r som ö1·a
stiger 3,0-1 hashelopp uppgär grund
al'draget till det be/upp som enligt 
.fi"irl'gill'nde ml'lling 11tgär 1·id en taxe
rad i11ko111.1·r pä 3,(J-1hashelop[J111ins
kut 1111'd I() procent uv det helopp rar
med den taxerade inkomsten Öl'ersti
ger 3,0-1 basbelopp. dock lägst till 
0,32 hashelopp. 

Har skattskyldig under beskatt
nings{1ret uppburit lön eller annan 
gottgörelse som utgör skattepliktig 
inkomst enligt lagen (1958:295) om 
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sjömansskatt skall grundavdraget 
minskas med en tolftedel för varje 
period om tn:ttio dagar för vilken 
den skattskyldige uppburit beskatt
ningsbar inkomst enligt nämnda lag 
samt enligt I ~ 2 mom. lagen skatte
pliktig dagpenning. Det sålunda be
räknade grundavdraget avrundas 
uppåt till helt hundratal kronor. 

3 mo m. ~7 Skattskyldig fysisk per
son. som varit bosatt här i riket en
dast under en del av beskattnings
aret. har rlttt till kommunalt grund
avdrag med en tolftedel av 10000 
kronor för varje kalendermånad el
ler del diirav, \'art1nder han varit bo
satt här i riket. Härvid gäller bestlim
melserna i 2 mom. andra stycket. Det 
sålunda heriiknade grundavdraget 
m·rundas uppåt till helt hundratal 
kronor. 

'
7 Sl·naste lydc.:lse 1986: 1113. 
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sjömansskatt skall grundavdraget 
minskas med en tolftedel för varje 
period om trettio dagar för vilken 
den skattskyldige uppburit beskatt
ningsbar inkomst enligt nämnda lag 
samt enligt 1 § 2 mom. lagen skatte
pliktig dagpenning. 

Afed basbelopp {l\'.\'eS basbeloppet 
enligt lagen (/962:381) om allmiin 
försäkring för året före taxeringsåret. 

Gmndavdraget får inte överstiga 
den skattskyldige.i· inko111st av aktiv 
niiringsverksamhet och tjänst 111ins
kad med avdrag so111 avses i 46 §. I 
inkomst av tjiinst inräknas diirvid 
inte intiikt som arses i 32 § I 1110111. 
första stycket h och i. Som avdrag en
ligt 46 § riiknas diin'id inte ardrag 
som på gmnd av dispens enligt punkt 
6 tredje stycket {I\' anvisningarna till 
46 § grumlas på inkomst {I\' passi1· 
näringsverksamhet eller intiikt som 
arses i 32 .9 I mom. första stycket h. 

Grundm'draget avrundas nedät till 
helt hundratal kronor. 

3 mo m. Skattskyldig fysisk per
son. som varit bosatt här i riket en
dast under en del av beskattnings
året, har rätt till kommunalt grund
avdrag med en tolftedel av 0.32 bas
belopp för varje kalendermanad el
ler del därav. under vilken han varit 
bosatt här i riket, varvid bestämmel
serna i 2 mom. tredje - .1jätte styck
ena tillämpas. 

4 mom. Skattskyldig fvsisk per
son, som varit bosatt lziir i riket under 
hela eller någon del m· heska1t11ings
året och vars inkomst till inte obetyd
lig del har utgjorts av folkpension, 
har rätt att i stället för kommunalt 
grundavdrag enligt 2 eller 3 mo111. få 
särskilt kommunalt grundardrag en
ligt bestämmelserna i punkt 1 al' an
visningarna. 

Det särskilda grundardraget av
rundas nedåt till helt hundratal kro
nor. 
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5(} *~X 
1110111. Sk1111skyldigs beskatt

ningsbara inkomst faststiills enligt be
.1·tii111111elsenw i :! och 3 1110111. samt 
5:! ~. 

:! 111o111. För frsisk person, som 
1·arit bosatt hiir i riket under hela eller 
mlgon del ar bcskattningsäret. lllgiirs 
den hcskattningsbara inkomsten m· 
den taxerade inkomsten minskad 
med kPmmunalt grundavdrag. Den 
beskattningsbara inkomsten skall an-
ges i helt !11111dmwl kronor, se/ all 
örcrskjwande helopp. so111 inte upp-
går till helt hundratal kronor, hortfäl-
/er. 

Har dm skattshldigcs skatteför-
1111/ga under beskattningsåret rnrit 
1·iise11tligcn netlsall till fiiljd m· lång
rnrig .1j11kdo111, olrckshiindelsc, 1/l
derdo111. under/1111/ ar andra niir.111/
cndc iin barn. för 1·ilka den ska11skyl
dige rnrit berii11ig11d till al/111iint barn
hidrag. eller ann1111 diirmed jämförlig 
0111stiindighct. fiir den ska11sky/diges 
taxerade inkomst minskas. fiirl/10111 
med ko111m11nalt grundm·drag, med 
yttaligare ett ejia omstiindighetema 
mpas.rnt belopp. dock högst JO 000 
kronor. Har skattskyldig pil grund 111· 

jii111kning l'id beräkning a1· .1jö11wns
skatt jä11 a1·1Jrag för nedsatt skattefi:ir-
11ulga. sk11/l 111·drag. som 1/l'ses i de1111 
stycke. minskas med det belopp. rnr
mcd jiimkning mctlgells. 

Om skattskrldigs inkomst, ef/er 
111·dmg 111· diirli heliipande skall. på 
grund m· nedsatt arbet.1j'iim11lga, 
ltlngrnrig (}f(.irl'tlllad arbetslöshet, 
sror försörjningsbörda eller 1m111111 

diinned jiimförlig 0111stiindighet un
derstigit 1·ad han kan anses lw\'a he
hiJi·t till 1111dah1ill för sig .1jälr och för 
11111ke och of(>rsii1jda barn (cxiste11s-
111i11im11111} iir den ska11skyldige be
riittigad till m·drag för 11eds1111 ska11c
.fl'irn11/g11. 

'·'Sl·nastc ly<kbl' a\· 
:il.I~ l nwm. 198(1: 1113 
511* ~111<1m. prop. 198lJ'l)t1:7.+ 
:'O~Jmom.1986:1113. 

Den taxerade f ön·iin'sinkomsten 
minskad med kommunalt grundav
drag utgör beska1111ingsbar fön·iirvs
inkomst. 
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)i \·'Cfl skattskyldig. rar.1· inkomst 
till icke obetydlig del utgjorts lll' folk
pension, iir - om särskilda omstiin
digheter icke föranlcda annlll - beriit
tigad till 111·drag j(Jr nedsatt skatteji'ir
mågll. 

Vad i andm stycket siigs om 111i11sk-
11ing 111· 1/l'dragct med belopp. r11r
med jiimkning erhållits rid hcriikning 
m· .1jö111a11sskutt, skall också tilliim
fJllS i ji·äga om ai·drag enligt tredje 
och fjiirde styckena. 

Vad hiirefter återstår ill'l'lll1tla.1· 

nedåt till helt hundmtlll kronor och 
wgör fiir skllllskrldig. som 1111 

nämnts, besk111111ingsbar inkomst. 
3 mo 111. Fiir (/11/lllll skllttskrldig 

iin som ai•ses i 2 mo111. utgör den tllx
crade inkomstrn tillikll besk1111ni11gs
bar inkomst. 

Den heska1111i11gsbi1ra inkomsten 
m·rwulas ncdät till helt hundratal 
kronor. 

52 * 

Föreslagen lydelse 

11110111. ~··Äkta makar. som under bcskattningsi1ret kvt tillsammans. taxe-
ras en var för sin inkomst. 

Anlrag. som i 5() * 21110m. lindra 
eller tredje stycket siigs, beriiknlls för 
vardera nwkenför sig. /-fiin·id iakua
gcs all rnrdera 11wkcns skallef'iir
mäga bedömes med lziinsyn till ma
karnas Slllllllllllllagda inkomst och 
förmögenhet samt au 111'1/rag enligt 
50 .~ 2 mom. andm stycket jär ma
karna tillsammllns icke 111ä iirerstiga 
det högsta hdopp som diir angii·es. 

Ai·drag enligt 50 * 2 mom. fjiirde 
stycket beräknas _ti'ir rnrdera 11wkc11 
för sig utan hänsyn tagen till andra 
makens inkomst. 1 frilga om jii111k
ni11g 111· m·draget enligt hestämmel
serna i punkt 2 f('mte stycket 111· anris
ningama till 50 -~ skall för rnrdera 
makcn beak/lls 1·iirdc1 tll' hälfie11 111· 

lllllkamas .\'l/lllmanlagda skatteplik
tiga förmiigcnhct. Vid jiimkni11g so111 
1111 .111gts sk11ll 1·itlare hortse.1· frän så
dan fiinnögcnhet. som e111igt 8 ~ la
gen I !9.+7:5771 0111 statlig fi:in11iige11-

'''Senaste lydelse ll/K6:507. 
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hetsska11 skall riiknas in i den skal/
skyldige.,· ska11epliktiga förmögen
het. 

Föreslagen lydelse 

:\H 
I 11w111.·"' Skyldighet att erliigga skatt för inkomst ;\ligger sf1 fram! ej annat 

föreskrives i denna lag eller i siirskilda hesUimmelser. mcdddadc på grund 
av överenskommelse eller heslut. varom i 72 och 73 ~* siigs: 

a) fysisk person: 
}lir tid, under 1·ilke11 han rnrit hiir i riket ho.rntl: 
för all inkomst. som förvärvats inom eller utom riket: samt 
f'iir rid, under l'ilkm han ej l'arir hiir i riket bosa11: 
för inkomst av här belägen faslig- för inkomst av niiri11gs1wks11111het 

het: som hiinfår sig till fastighet eller fast 
fiir i11ko111.1·r ar rörelse, som hiir be- driftstiille här i riker: 

dril'irs ji·å11 fast driftställe: för i11komst m· 11iiri11gsw:rks11111het 
som lllgiir illliikt 11iir ege11do111 som 
111'.H'S i 26 * /age11 ( 1947:576) om srar
lig inko111srska11 och som i11mja11ar 
11y11ja11daii11 Till efl hus eller del m· el/ 
hus här i riket ö1·ergår till priw11bo
.\'((ll/ l'lfa m·y11ras: 

fiir inkomst l'id al'yllring dels m· 
akrier och a11de/ar i a11dra s1·emka 
aktiebolag, handclsholag och ekono
miska föreningar iin st/dana som a1·
scs i 2 .~ 7 mo111. lagen 0111 starlig i11-
ko111stska11, dels m· konl'l'rtibla skul
dcbrcr och ko11rerrihla l'instandt'ls
hel'is som lllgells m· svenska aktiebo
lag, clels m· sådana m· Sl't'llSka aktie
bolag 1ujiista optionsriiller som m·sa 
rätt 1ill nyteck11i11g elfer köp m· aktit' 
och blirir wfiisra i förl'lling med skul
dehrel' och tll'ls optioner och termi-
11a so111 m·ser något m· m111ä11111dafi-
11amiella instrument, oni ön·rlätaren 
vid nägot tillfälle wult'r de tio kalen
dcrtir som niirmasr fiJregtitt det dr då 
lll)'llri11gt'n skedde haft sitt egt'11fliga 
bo och hc·1m·ist hiir i rikt't eller sradig
rnrandc l'istm.1· hiir: 

för avlöning eller annan cUirmed jämförlig förmirn. som utgMt av anstiill
ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun: 

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmirn. som utgiitt av annan 
anst:illning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun. 
i den m;in inkomsten förviirvats genom verksamhet här i riket: 

för arvode och annan liknande ersiittning som uppburits i egenskap av le
damot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebo
lag eller annan svensk juridisk person. navsett var verksamheten utövats: 

för pension enligt lagen (I %2: för pension enligt lagen ( 1962: 

-'"Senast<.' lvJ<.'i><.' 19::.:9: IOJlJ. 
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381) om allmän försiikring till den 381) om allmiin försäkring till den 
del beloppet överstiger /0000 kro- del beloppet överstiger 0,32 b11sbe-
11or och för annan ersiittning enligt lopp och för annan ersiittning enligt 
niimncla lag: nämnda lag; 

för pension p<'1 grund av anstiillning eller uppdrag hos svenska staten eller 
svensk kommun: 

för belopp. som utg:lr på grund av annan pensionsförsäkring än tjiinste
pensionsförsäkring. om försiikringen meddelats i hiir i riket bedriven försäk
ri ngsrörc !se: 

för ersättning enligt lagen ( 1954:2·+3) om yrkcsskadeförsäkring eller lagen 
( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagcn ( 1989:225) om ersiittning till 
smittbiirare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid 
sjukdom eller olycksfall i arbete eller pi\ grund av militärtjänstgöring eller i 
fall som avses i lagen ( 1977:265) om statligt personskadeskydd ellcr lagen 
(1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän: 

för dagpenning fr[m erkänd arbetslöshets kassa enligt lagen (i 973:370) om 
arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
( 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd: 

för timstudie~ti.id och inkomstbidrag enligt studiestödslagen ( 1973:3..\9): 
för annan hiirifr[m uppburen. genom verksamhet här i riket förvärvad in

komst av tjiinst; 
för iiterfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981 :691) om socialavgif

ter, för restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter i den mån avdrag 
har medgetts för avgifterna samt för avgifter som avses i ..\6 ~ 2 mom. första 
stycket 3 och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har 
medgetts för avgifterna: 

for l'i11s1 1·id icke yrkesmässig t11'

yttri11g m· ji1stighet hiir i riket eller rö
relse som hedri)'itsfrån j(1st drijiställe 
lziir i riket eller 1illbehör till sådan fas
tighet eller rörelse och a1· ege11do111 
SO/Il ll\'.\'eS i 35 .~ 3 a 1110111. och SO/Il in-
11efimar 11yt1ja11deriill 1ill el/ hus eller 
del m· eu hus hiir i riket; samt 

för 1·i11st 1·id icke yrkesmiissig m·
yuri11g dels m· aktier och andelar i sä
d ana s1·e11sk11 fi'iretag som m·ses i 
p1111kt ./ a m· a11l'i.rningama till .JI .~. 
dels a\' ko11\'ertibla .1k11ldebrt?l' som 
111gil'its m· .1'\'e11.1·ka aktiebolag och 
dels Il\' stlda11a a\' s1·e11ska aktiebolag 
utfiista optionsriiller som m·ses i 35 .~ 
3 1110111. jörsw styckrr. om 1h·erlåw
re11 l'id 11dgot tillfiille 1111der de tio ka
lc11derär .\'Olll 11iin1111st föregåll det år 
dä m'_1·uri11ge11 skedde haft sill egent
liga ho och hc111l'ist här i .riket eller 
swdigl'arande l'iswts hiir; 

b) dödsbo: 
för all inkomst som förviirvats inom eller utom riket. 

(Se vidare anvisningarna.) 
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2 mom.-' 1 Inkomst hos vanli
ga handelsbolag. kommanditbolag, 
<.?nkla bolag. rederier och juridiska 
personer. som enligt författning eller 
pil därmed jämförligt sätt bildats för 
att förvalta annan samfällighet än 
sådan som har taxerats såsom sär
skild taxeringsenhet och avser mark
samfällighet eller regleringssamfäl
lighet, hänförs till de siirskilda del
ägarnas inkomst med belopp, som 
för en var motsvarar hans andel av 
bolagets, rederiets eller samfällighe
tens inkdmst. Motsvarande gäller in
komst hos utländsk juridisk person i 
fall som avses i punkt 10 andra 
stycket av anvisningarna. I fräga om 
vad som avses med utländsk jtiridisk 
person i denna lag gäller vad som 
sägs i 16 * 2 1110111. första stycket la
gen ( 1947:576) om statlig inkomst
skatt. Delägare i s.k. gruvbolag taxe
ras F)r den inkomst han ätnjlllit av 
bolagets rerksmnhet. 

Föreslagen lydelse 

2 mo m. Inkomst hos vanli
ga handelsbolag. kommanditbolag. 
enkla bolag. rederier och juridiska 
personer. som enligt författning eller 
pä därmed jiimförligt sätt bildats för 
att förvalta annan samfällighet än 
sådan som har taxerats såsom sär-
skild taxeringsenhet och avser mark
samfällighet eller regleringssamfäl
lighet. hänförs till de särskilda del
ägarnas inkomst med belopp, som 
för en var motsvarar hans andel av 
bolagets. rederiets eller samfällighe
tens inkomst. Motsvarande gäller in
komst hos utländsk juridisk person i 
fall som avses i punkt Hl andra 
stycket av anvisningarna. I fråga om 
vad som avses med utländsk juridisk 
person i denna lag gäller vad som 
siigs i 16 § 2 mom. första stycket la
gen (1947:576) om statlig inkomst
skatt. 

3 1110111. 32 Avlider skattskyldig, skall för det beskattningsår, då dödsfallet 
inträffade, dödsboet efter honom taxeras st1viil för inkomst, vilken den av
lidne haft, som för inkomst, vilken ingått till dödsboet efter dödsfallet, och 
skall därvid för dödsboet tilliimpas vad som enligt bestämmelserna i denna 
lag skobt gälla för den avlidne. 

För senare beskattningsår än det. då dödsfallet inträffade, tillämpas vad 
som sägs om dödsbo endast om den avlidne vid sitt frånfälle var bosatt här i 
riket; i annat fall anses dödsbo som sådan hiir i riket icke hemmahörande 
juridisk persern som inte skall taxeras till kommunal inkomstskatt. 

Från och med det taxeringsär som Från och med det taxeringsår som 
följer niirmast efter det fjärde kalen- följer närmast efter det fjärde kalen-
deråret efter det kalenderår, då derårct efter det kalenderår, då 
dödsfallet inträffade, tillämpas dock dödsfallet inträffade, tillämpas dock 
bcstiimmclserna om handelsbolag bestämmelserna om handelsbolag 
på dödsbo efter den som vid sitt på dödsbo efter den som vid sitt 
frånfälle var bosatt hiir i riket. om frånfälle var bosatt här i riket. om 
för dödsboet skulle ha beriiknats för dödsboet skulle ha beräknats 
högre till statlig inkomstskatt taxe
rad inkomst än 10 000 kronor eller 
större skattepliktig förmögenhet än 
HJO 000 kronor. Dödsbo på vilket be
stämmelserna om handelsbolag varit 
tillämpliga nägot beskattningsår an
ses därefter som sådant bolag i be
skattningshänseende. oavsett storle
ken av boets inkomst eller förmö-

31 Senast.: lyd<.:lsc 1989: !039. 
Je Senast.: lyddsc 1986: 1113. 

3 Riksdagen 1989190. Sam!. 1. Nr 110 Del J 

högre till statlig inkomstskatt taxe
rad inkomst än 10 000 kronor eller 
större skattepliktig förmögenhet än 
100 000 kronor. Bestämmelserna om 
handelsbolag i punkterna 1 och 2 av 
anvisningarna till 22 §och punkt J av 
anvisningarna till 23 §tillämpas dock 
inte. Ingår i dödsbo sådan egendom 
som Fid dödsfallet var privathostad, 
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genhet. Restiimmelserna i detta 
stycke tilliimpas icke pc\ fidcikom
missbo. 

Föreslagen lydelse 

som m·se.1· i 5 ~. skall reglerna om pri
vatbostad tillämpas intill wgångcn a1' 

nyss angil'Cn tid om egendomen fort
fimmde uppfvller förutsättningarna 
för att kunna räknas som privatbos
tad. Dödsbo p[1 vilket bestämmel
serna om handelsbolag varit tillämp
liga n[1got beskattningsår anses diir
dter som sådant bolag i beskatt
ningshänseende, oavsett storleken 
av boets inkomst eller förmögenhet. 
Bestiimmclscrna i detta stycke till
lämpas icke på fideikommissbo. 

Om särskilda skäl föreligger. far riksskatteverket på ansökan förklara att 
dödsbo, som enligt föregående stycke skall behandlas s[1som handelsbolag i 
heskattningshiinscende. far taxeras enligt bestiimml'lserna i andra stycket. 
Ansökan skall för att kunna upptagas till prövning göras hos riksskatteverket 
senast under året efter det taxeringsår, da dödsboet första gången skall be
handlas som handelsbolag i beskattningshänseende. Mot beslut, som riks
skattcverket meddelat i sådant ärende. får talan inte föras. 

Från skattskyldighet frikallas: 
a) medlem av konungahuset: 
för av staten anvisat anslag: 
b) i utlandet bosatt person: 

54*'1 

för sådan inkomst, för vilken avgift enligt lagen om bevillningsavgifter för 
>ärskilda fönminer och rättigheter skall erläggas eller beträffande vilken be
frielse fr{111 si1dan avgift skall åtnjutas jlimlikt särskilt stadgandc i samma lag: 

e) ägare av slidan fastighet som avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152): 

för inkomst av fastigheten i den mån iigarens inkomst härrör frän sådan 
anviindning som gör att byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagcn 
skall indelas som specialbyggnad. dock ej kommunikationsbyggnad. distri
hutionsbyggnad eller reningsanläggning: 

d) ägare av sadan fastighet som avses i 3 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen: 
för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör frän sådan 

egendom och sådan anviindning som avses i nämnda lagrum; 
<') i riket bosall delägare i dödsbo 

e/ier person, som 1·id .l'ill frånfälle 
icke mrit hiir i riket bosatt: 

för m· dödsboet åtnjlllen. till ho
nom utdelad inkomst. för rilken 
dödsboet iir skyldigt att betala in
komstskatl; 

f) här i riket bosatt fysisk person. som under vistelse utomlands [1tnjutit 
avlöning eller annan diirmed jämförlig förmån pii grund av annan anställning 
diir iin anstiillning ombord på svenskt fartyg eller svenskt. danskt eller norskt 
luftfartyg: 

'-' S.:!na~ll: lyd.:!lsc I 9K'i:362. 
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för inkomst av anstiillningen i den omfattning som anges i punkt 3 av anvis
ninearna. 

Av 70 * framg~lr att personer som diir avses iir frikallade från skattskyldig
het för vissa inkomster. 

Anvisningar 
till 19 * 

(Se vidare anvisningarna.) 

1.-~~ Socialbidrag. begravningshjälp samt underhiill. som har lämnats inta
gen i kriminalvårdsanstalt eller patient pt1 sjukhus e. d. utgör inte skatteplik
tig inkomst. Detsamma gäller i fri\ga om till föreningar influtna medlemsav
gifll'r. S1lln begravningshjiilp behandlas inte tjiinstepension avseende tid ef
ter den pensionsberiittigades frånfälle. 

Med skadest{mdsförsäkring försti1s försiikring. enligt vilken den försäk
rade iiger utfa ersättning för skadest{rnd vartill han är berättigad pa grund av 
persomkada (iiwrfallsskydd o. d.). 

Ers~ittning till följd av personskada som utgår i annan form fö1 periodisk 
utbetalning ( engiingsbelopp) och avser förlorad inkomst av skattepliktig na
tur utgör skattepliktig intäkt s{1Vida icke annat följer av övriga bestämmelser 
i denna lag. 

Om engirngsbclopp, som utgår till följd av personskada, utgör ersättning 
för framtida förlust av skattepliktig inkomst. skall dock 40 procent av belop
pet avriiknas si1som icke skattepliktig del. Uppbär skattskyldig tvii eller flera 
si\dana engirngsbelopp till följd av samma personskada. skall vad som nu har 
sagts giilla varje sadant belopp. Vad som avräknas frirn ett eller flera en
g:'rngsbelopp under beskattningsåret far emellertid - i förekommande fall 
tillsammans med vad som avräknats tidigare ar - för samma personskada 
sammanlagt icke överstiga femton basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om all
män försäkring. Hiirvid skall avriiknad del av ett engängsbelopp uttryckas i 
det basbelopp. som har fastställts för det är under vilket engångsbeloppet 
blivit tillgiingligt för lyftning. 

Utbytes si1dan livränta eller del diirav. som utg<'tr till följd av personskada 
och utgör skattepliktig intiikt enligt 32 * 1 mom .. mot engångsbelopp. giilla 
bestiimmelserna i föregäende stycke beträffande sådant engångsbelopp. Ut
bytes annan livriinta eller del därav. som utgör skattepliktig intäkt enligt 32 * 
1 mom .. mot t'ng[mgsbelopp. skall hela engångsbeloppet upptagas st1som 
skattepliktig intiikt. Sker utbyte. helt eller delvis. av annan livränta än nu 
sagts mot engångsbelopp. skall beloppet anses utgöra icke skattepliktig in
tiikt. 

Lön. som utgår frän arbetsgivare i sådana fall. di1 denne på grund av 3 kap. 
lo* andra eller tredje stycket lagen (1962:3X)) om allmän försäkring ~iger 
uppbära arbetstagaren tillkummandc crsiittning från allmän försiikrings
kassa. iir skattepliktig intiikt. För arbetsgivan:n iir den av honom i nämnda 
fall uppburna ersiittningcn friln försäkringskassan ävensom annan diirifriin 
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 utgiir för arbetsgivaren icke avdragsgill utgift i 
forviirvskiilla. Ersiittning. som annorledes iin i form av pension eller annan 
livriinta utbetalas av arbetsgivare vid yrkesskada eller arbetsskada i de fall. 

34 S..:nastc lydds.: ll/XX:3SlJ. 
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då arbetsgivaren står s. k. sjiilvrisk enligt lagen ( 1954:243) om yrkesskade
föräkring eller lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring, räknas till skatte
pliktig inkomst enligt de grunder som skulle hava gällt vid försäkring enligt 
sistnämnda lag. 

Skatteplikt föreligger inte för bi- Skatteplikt föreligger inte för bi-
drag från stat eller kommun. som ut- drag fr{m stat eller kommun, som.ut-
går enligt av regeringen eller av stat- går enligt av regeringen eller av stat-
lig myndighet meddelade bestäm- lig myndighet meddelade bestäm-
melser, i samband med utbildning el- melser, i samband med utbildning el-
ler omskolning, till arbetslösa och ler omskolning, till arbetslösa och 
partiellt arbetsföra samt med dem i partiellt arbetsföra samt med dem i 
fråga om sådana bidrag likställda i fräga om sadana bidrag likställda i 
den mån bidragen avser traktamente den mån bidragen avser traktamente 
och särskilt bidrag. Flyttningsbidrag och särskilt bidrag. Flyttningsbidrag 
som liimnas av en arbetsmarknads- som liimnas av en arbctsmarknads-
myndighet utgör inte skattepliktig myndighet utgör inw skattepliktig 
intäkt i följd varav avdrag inte med- intäkt i följd varav avdrag inte med-
ges för den kostnad som s:ldant hi- ges för den kostnad som sådant bi-
drag eller stöd är avsett att täcka. drag eller stöd är avsett att täcka. 
Skatteplikt föreligger inte heller för Skatteplikt fördigger ink heller för 
bidrag från en allmiin försäkrings- bidrag frän en allmiin försäkrings-
kassa till handikappade eller föriild- kassa till handikappade eller föräld-
rar till handikappade barn för an- rar till handikappade barn för an-
skaffning eller anpassning av motor- skaffning eller anpassning av motor-
fordon. Utgär bidraget till en nä- fordon. Utgår bidraget till en nä-
ringsidkare för niiringsverksamhe- ringsidkarc för näringsverksamhe-
ten tillämpas bestämmelserna om ten tillämpas bestämmelserna om 
näringsbidrag i punkt 2 av am·isning- näringsbidrag i punkt 9 av am•isning-
ama. ama till 22 *· 

Kontant arbetsmarknadsstöd utgör skattepliktig intäkt. 
Skatteplikt föreligger icke för eng[mgsbidrag som utgär i samband med ar

bctsplaccring som utgör led i arbetsmarknadsstyrclscns omhändertagande 
av flyktingar. 

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammar
skjölds minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottagarens 
utbildning. 

f;n!igt 46 * 2 mo111. försw stycket 4) 
föreligger l'iss rätt till imlrag för bi
drag till barns underhåll. Sådant un
derhållsbidrag skall icke hänföras till 
ska11epliktig inkomst. 

3. Eftergin:t belopp a1· ränta eller 
amortering på statliga lån till bo
stadshus skall inte tas upp som skatte
pliktig intäkt. Detsamma gäller i 
fråga om sådant räntebidrag som 111·

ses i 
aJ 36-38 H bostadsfinansierings

förordningen (1974:946) och punkt 8 
a1· öi·ergångsbestiimmelsema till 
nämnda förordning, 

b) 33 * bostadslånek 1111görelse11 
(1967:552), 
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c) 39 och 41 §.~ nyl1yggnads/åne-
förord11i11gen för bostäder 
( 1986:692), 

d) 38, 40 och 41 H ombyggnadslå-
neförordningen för bostäder 
( 1986:693 ), 

e) 3 §förordningen (1986:82) om 
riinta och amortering m. m. i fråga 
om vissa statliga tilläggs/ån till kul
tllrhistoriskt 1·iirdeji11/a byggnader, 

j) 9 §förordningen (1984:614) om 
lån fiir förvärv a1· vissa fastigheter 
som har förköpts enligt förköps/agen 
( 1967:868), 

g) 6 §förordningen ( 1985:352) om 
lån 111. m. för gawkostnadscrsättning 
i l'issa jä/I, 

h) 15 § fiirordningen (1987:258) 
om stöd för flcrbar11.1familjer för köp 
av egnahem, 

i) förordningen (1983:974) om 
statligt räntestöd vid förbättring av 
bostadshus, 

j) 15§ förordningen (1977:332) 
om swtligt stöd till energibeparande 
åtgärder i bostadshus 111. m. 

till 20 § 
I. 35 Till skattskyldigs levnadskost- 1. Till skattskyldigs levnadskost-

nader. för vilka avdrag enligt denna nader. för vilka avdrag enligt denna 
paragraf ej medges, räknas bland paragraf ej medges. räknas bland 
annat premier för egna personliga annat premier för egna personliga 
försäkringar och avgifter till kassor, försäkringar och avgifter till kassor, 
föreningar och andra sammanslut- föreningar och andra sammanslut-
ningar, i vilka den skattskyldige är ningar. i vilka den skattskyldige är 
medlem. Avdrag ftir dock göras för medlem. Avdrag får dock göras för 
sådana premier och avgifter i den sådana premit:r och avgifter i den 
omfattning som anges i 25 § 11110111., omfattning som anges i 33 §. 46 § 
33 §och 46 § 2 mom. samt punkt 2 av 2 mom .. punkterna 21 och 23 av an-
anvisningarna till 22 §. punkt 9 m· visningarna till 23 § och punkt 6 av 
anl'i.mingama ti/129 §och punkt 6 av anvisningarna till 33 §. 
anvisningarna till 33 §. 

Utgifter för representation och liknande iindamål är att hänföra till om
kostnader i förvärvskä\\a endast om de har omedelbart samband med verk
samheten, säsom då fritga ukslutande är om att inleda eller bibehftlla affärs
förbindelser och liknande eller då utgifterna avser jubileum för företaget, 
invigning av mera betydande anläggning för verksamheten, stapelavlöpning 
eller jämförliga händelser eller då utgifterna iir att hänföra till personalvård. 
Avdrag medges i det enskilda fallet inte med större bdopp än som kan anses 
skäligt och inte i något fall för utgifter för spritdrycker och vin. Avdrag för 

35 Senastc lydelse 1987:1303. 
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m{tltidsutg:ifter medges normalt inte med större hdopp än som motsvarar 
skiiliga utgifkr för lunch. 

Till kostnader för hälsovärd. sjukv~1rd samt förctagshiilsovärd, för vilka 
avdrag inte medges enligt denna paragraf. räknas 

kostnader för hiilso- och sjukvård för vilken ersättning inte utges enligt 
lagen ( 1962: 381) om allmän försiikring i den män kostnaderna inte avser an
tingen sjuk- och tandvårdskostnader som uppkommer vid insjuknande i 
samband med tjiinsteförrättning utomlands dlcr sjuk- och tandv[1rdskostna
der för anstiilld som inte iir försiikrad enligt lagen om allmän försäkring. 

kostnader för företagshiilsoviird som inte uppfyller villkoren för hidrag en
ligt förordningen ( 1985:326) om hidrag till företagshiilsovård samt 

kostnader för si1dan verksamhet som avser rehabilitering eller liknandc 
och som inte bedrivs efter grunder som fastställs i kollektivavtal mellan ar
hetsmarknadens huvudorganisationer. 

till 21 *'" 
(28 * andra stycket) 

Ersiittning i form av royalty eller 
periodiskt utg~tende avgift för ut
nyttjande av materiella eller imma
terie Ila tillgimgar är all anse såsom 
intiikt m· rörelse. sävill inte royaltyn 
eller avgiften iir av beskaffenhet att 
böra hiinföras till intiikt a1· fastighet 
eller av tji1nst. 

(anv. till 27 ~ p. 5) 
Rörelse anses föreligga om del

iigare i famansfiiretag eller niirstit
ende till s{1dan deliigarc avyttrar hy
resriitt. patentriitt eller liknande rät
tighet under fiirutsiittning att ersätt
ningen för riittigheten skulle ha ut
gjort intiikt av rörelse om verksam
heten i företaget hade drivits av den 
som avyttrat riittigheten. 

·
1''Sc·riast.: lvJ.::be av 

I. Näringsverksamhet anses före
ligga om rn skauskyldig erhåller er
siittning i form av royalty eller perio
diskt utgåcndc avgift för utnyttjandc 
av materiella eller immateriella till
gängar. sål'ida inte royaltyn eller av
giften iir av heskaffenhet att böra 
hiinföras till intiikt av tjiinst. 

2. Näringsverksamhet anses före
ligga om delägare i fåmansföretag el
ler fåmansägt handelsbolag eller när
stående till sädan delägare avyttrar 
hyresrätt, patenträtt eller liknande 
rättighet. under förutsättning att er
sättningen för rättigheten skulle ha 
utgjort intäkt av näringsverksamhet 
om verksamheten i företaget hade 

punkt I a\ anvisningarna till 21*1972:7-+I 
punkt 2 av anvisningarna tili 21 * 1'!72:7.+I 
punkt 3 av anvisningarna till 21 * 1979:500 
punkt.+ av anvisningarna till 21 * 198.+: l'JO 
punkt 5 av anvisningarna till 21 * 198.1: IOll7 
punkt (1 av anvisningarna till 21*1972:7.+I 
punkt 7 av anvisningarna till 21 * 1972:7.+l 
punkt 8 av anvisningarna till 21 * 1975:259 
punkt 9 av anvisningarna till 21 * 1984: 190 
punkt lll av anvisningarna till 21 * 1981:295 
punkt 12 av anvisningarna till 21 * 1472:741 
punkt 13 av anvisningarna till 21 * 1972:741 
punkt l.+ av anvisningarna till 21 * 1989:232 
punkt 15 av anvisningarna till 21*l'J81:1150 
punkt 16 av anvisningarna till 21 * 1987:121. 
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(anv. till 27 ~ p. 2) 
Tomtrörelse anses föreligga. niir 

ni1gon bedriver verksamhet som hu
vudsakligen avser försiiljning av 
mark för bebyggelse (byggnads
tomt) frirn fastighet, som uppenbar
ligen har förviirvats for att ingii i yr
kcsmiissig markförsiiljning. såsom 
niir fastighet har köpts av ett tomt
bolag e.d. eller niir förviirvet har av
sett mark som enligt detaljplan iir 
avsedd för bebyggelse. 

I övrigt anses försiiljning av bygg
nadstomt ing:1 i tomtrörelse. om den 
skattskyldige under tio kalenderär -
fn'tnsett iiverbtelse som avses i 2 * 
lagen ( 1978:970) om uppskor med 
heskatlning m· realisatiomrinst - har 
avyttrat minst IS byggnadstomter. 
Detsamma giiller om makar under 
iiktcnskapct har s[ilt sammanlagt 
minst 15 byggnadstomtcr under an
givna tid. Har försiiljning av bygg
nadstomter skett frim olika fastighe
ter eller frän olika delar av en fastig
het. medriiknas vid bcriikningen av 
antalet tidigare sälcla byggnadstom
ter endast sädana tomter som med 
hiinsyn till deras inbördes läge nor
malt kan anses ing{1 i en och samma 
tomtrörelse. Vid beriikning av anta
let tidigare sålda byggnadstomter 
libtiills med fi\rsiiljning uppliitdse 
av mark i och för bebyggelse. 1110111 

då frilga iir om kommuns upplåtelse 
m· tomtrii11. Har fastighet genom 
kiip. byte dler därmed jiimförlig 
iivcrl~1telse eller genqm g{1va över
förts till föriildrar, far- eller morför
äldrar. make. avkomling eller av
komlings make. till di>dsbo. vari den 
skattskyldige eller n:1gon av nämnda 
personer iir ddiigare, eller till aktie
bolag. handelsbolag eller ekono
misk förening. vari den skattskyl
dige ensam eller tillsammans med 
s{tdana personer p:I grund av det 
samlade innehavet av aktier eller an-

Föreslagen lydelse 

drivits av den som avyttrat rättighe
ten. 

3. Tomtrörelse utgör en särskild 
form av näringsverksamhet. 

Tomtrörelse anses föreligga, när 
n{1gon bedriver verksamhet som hu
vudsakligen avser försäljning av 
mark för bebyggelse (byggnads
tomt) från fastighet. som uppenbar
ligen har förviirvats för att ingå i yr
kesmässig markförsiiljning. såsom 
niir fastighet har köpts av ett tomt
bolag e. d. eller när förvärvet har av
sett mark som enligt detaljplan är 
avsedd för bebyggelse. 

I övrigt anses försäljning av bygg
nadstomt ingft i tomtrörelse, om den 
skattskyldige under tio kalenderår -
frånsett överlåtelse som avses i 2 § 
Jagen ( 1990:000) om ersä1tni11gsfo11-
der- har avyttrat minst lS byggnads
tomter. Detsamma giiller om makar 
under äktenskapet har sålt samman
lagt minst 15 byggnadstomter under 
angivna tid. Har försäljning av bygg
nadstomter skett från olika fastighe
ter eller från olika delar av en fastig
het, medräknas vid beräkningen av 
antalet tidigare sålda byggnadstom
ter endast sådana tomter som med 
hänsyn till deras inbördes läge nor
malt kan anses ingå i en och samma 
tomtriirelse. Vid beräkning av anta
let tidigare stilda byggnadstomter 
likstiills med försäljning uppl<ltclsc 
av mark i och för bebyggelse. Har 
fastighet genom köp, byte eller där
med jämförlig överlåtelse eller ge
nom giiva överförts till föräldrar, for
eller morföräldrar, make, avkom
ling eller avkomlings make, till 
dödsbo. vari den skattskyldige eller 
nagon av nämnda personer är del
ägare, eller till aktiebolag. handels
bolag eller ekonomisk förening, vari 
den skaccskyldigc ensam eller till
sammans med sådana personer på 
grund av det samlade innehavet av 
aktier eller andelar har ett bestäm
mande inflytande. anses tomtrörelse 
föreligga, om iiverlätaren och den 
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delar har ett bestiimmande infly
tande. anses tomtrörelse föreligga. 
om överlåtaren och den nye ägaren 
sammanlagt har avyttrat minst 15 
byggnadstomter. Tomtrörelsen an
ses pt1börjad i och med avyttringen 
av den femtonde byggnadstomtcn. 

Försäljning av byggnadstomt för 
att av anställda huvudsakligen an
vändas för gemensamt tindamål eller 
till anställd för att bereda honom bo
stad anses inte utgöra tomtrörelse, 
om inte försäljningen görs av skatt
skyldig som avses i första stycket el
ler av skattskyldig som driver bygg
nadsrörelse eller handel med fastig
heter. 

Säljs byggnadstomt av någon som 
bedriver byggnadsrörelse eller han
del med fastigheter. anses försälj
ningen ingft i den övriga verksamhe
ten. om inte tomtriirelse utgör den 
huvudsakliga verksamheten. 

Ilar skattskyldig och hans make. 
om de med hänsyn till antalet tomt
försäljningar enligt andra stycket an
ses ha drivit tomtrörelse. inte sålt 
någon byggnadstomt under de se
naste tio kalenderåren före taxe
ringsåret. anst:s avyttring av bygg
nadstomt som diirdter sker inte som 
tomtrördse. om inte byggnadstom
ten ingtir i detaljplan eller avytt
ringen har skett under sådana för
hMlanden att tomtrörelse på nytt an
ses föreligga enligt bestämmelserna i 
första eller andra stycket. Överlå
telse som avses i 2 *lagen (1978:970) 
om uppskm· med beskattning m· rf'a
lisationsvi11.1·t verkar inte avbrytande 
på uppehi1ll som nu nämnts. 

Utan hinder av l'ad i föregående 
stycke sagts skall m·yttring m· bygg
nadstomt anse.1· utgöra led i tomtrö
relse. 0111 nedskrivning m· hyggnads
tomt har skett i rörelsen och nedskri
vet belopp inte har återförts till be
skattning minst tio år före taxerings
året. 

Avyttrar skattskyldig f1terstoden 
av lagret i sädan tomtrörelse som av
ses i andra stycket, anses vinsten av 
denna avyttring - utom den del av 
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nye ägaren sammanlagt har avyttrat 
minst 15 byggnadstomter. Tomtrö
relsen anses påbörjad i och med av
yttringen av den femtonde bygg
nadstomten. 

Försäljning av byggnadstomt för 
att av anställda huvudsakligen an
vändas för gemensamt ändamål eller 
till anställd för att bereda honom bo
stad anses inte utgöra tomtrörelse, 
om inte försiiljningen görs av skatt
skyldig som avses i andra stycket el
ler av skattskyldig som driver bygg
nadsrörelse eller handel med fastig
heter. 

Siiljs byggnadstomt av nagon som 
bedriver byggnadsrörelse eller han
del med fastigheter. anses försälj
ningen ing;l i den iivriga verksamhe
ten. om inte tomtrörelse utgör den 
huvudsakliga verksamheten. 

Har skattskyldig och hans make, 
om de med hänsyn till antalet tomt
försäljningar enligt tredje stycket an
ses ha drivit tomtrörelse. inte sålt 
nagon byggnadstomt under de se
naste tio kalenderåren före taxe
ringsåret, anses avyttring av bygg
nadstomt som därefter sker inte som 
tomtrörelse. om inte byggnadstom
ten ingår i detaljplan eller avytt
ringen har skett under sådana för
hiillanden att tomtrörelse på nytt an
ses föreligga enligt bestämmelserna i 
andra eller tredje stycket. Överlå
telse som avses i 2 § lagen om ersätt-
11ing.1fonder verkar inte avbrytande 
på uppehåll som nu nämnts. 

Avyttrar skattskyldig återstoden 
av lagret i sådan tomtrörelse som av
ses i trt!djc stycket. anses vinsten av 
denna avyttring - utom den del av 
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vinsten som belöper på mark inom 
detaljplan - inte som inkomst av 
tomtrörelse, om inte avyttringen 
kan antas ha skett väsentligen i syfte 
att bereda den skattskyldige eller 
egendomens förviirvare eller annan, 
med vilken någondera är i intresse
gemenskap, obehörig skatteförmån. 
Som skattepliktig intäkt av tomtrö
relse räknas likväl belopp varmed 
egendomens värde har nedskrivits i 
rörelsen, i den m<'in nedskrivningen 
inte har [1terförts till beskattning ti
digare. 

Frågan om dödsbos avyttring av 
byggnadstomt är att hänföra till 
tomtrörelse eller ej bedöms på 
samma sätt som om den avlidne 
hade verkställt avyttringen. 

(anv. till 27 * p. 3) 
Fastighet, som förvärvas genom 

köp. byte eller därmed jämförligt 
fång, utgör omsättningstillgång hos 
fastighetsägaren. om denne eller 
dennes make bedriver byggnadsrö
relse eller handel med fastigheter. 
Detsamma gäller om fastighetsäga
ren eller dennes make är företagsle
darc i ett fåmansföretag och fastig
heten skulle ha utgjort omsättnings
tillgång i byggnadsrörelse eller han
del med fastigheter om den hade för
viirvats av fåmansföretaget. 

Vad i första stycket sagts gäller 
inte om 

a) fastigheten uppenbarligen har 
förvärvats för stadigvarande an
vändning i jordbruk, skogsbruk eller 
rörelse, som bedrivs av fastighets
ägaren, dennes make eller av få
mansföretag i vilket fastighetsäga
ren eller dennes make är företagsle
dare. 

b) förvärvet avser en- eller twlfa
miljsjiwighet som uppenbarligen 
skall stadigvarande användas som 
bostad för fi1stighetsiigaren eller den
nes make eller 
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vinsten s1.1m belöper på mark inom 
detaljplan - inte som inkomst av 
tomtrörelse. om inte avyttringen 
kan antas ha skett väsentligen i syfte 
att bereda den skattskyldige eller 
egendomens förvärvare eller annan. 
med vilken någondera är i intresse
gemenskap. obehörig skatteförmån. 
Som skattepliktig intäkt av tomtrö
relse riiknas likväl belopp varmed 
egendomens värde har nedskrivits i 
rörelsen, i den mån nedskrivningen 
inte har återförts till beskattning ti
digare. 

Frågan om dödsbos avyttring av 
byggnadstomt är att hänföra till 
tomtrörelse eller ej bedöms pi1 
samma sätt som om den avlidne 
hade verkstiillt avyttringen. 

./. Byggnadsrörelse och handel 
med fi1stigheter wgör särskilda for
mer av näringsverksamhet. 

Fastighet, som förvärvas genom 
köp. byte eller därmed jämförligt 
fång. utgör omsättningstillgång hos 
fastighetsiigaren, om denne eller 
dennes make bedriver byggnadsrö
relse eller handel med fastigheter. 
Detsamma gäller om fastighetsäga
ren eller dennes make är företagsle
dare i ett fåmansföretag eller el/ få
mansiigt handelsbolag och fastighe
ten skulle ha utgjort omsättningstill
gång i byggnadsrörelse eller handel 
med fastigheter om den hade förvär
vats av fämansförctaget. 

Vad i andra stycket sagts gäller 
inte om 

a) fastigheten uppenbarligen har 
förviirvats för stadigvarande an
vändning i annan niiring.H'erksamhet 
än fastighet.1förvaltni11g som bedrivs 
av fastighetsägaren. dennes make el
ler av fåmansföretag eller m· ftlmans
ägt luuulelsbolag i vilket fastighets
ägaren eller dennes make är före
tagsledare eller 
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c) förvärvet uppcnharligcn helt 
saknar samband med den av fastig
hetsiigaren bedrivna byggnadsrörel
sen. 

1 lar en fastighet. som inte iir om
sättningstillgång, varit föremitl för 
byggnadsarbete i hyggnadsrörelse. 
som - direkt eller genom ett han
delsholag - hedrivs av fastighctsiiga
ren. skall viirdct av arbetet tas upp 
som intiikt i byggnadsri.irclsen. Be
drivs byggnadsriirclscn - direkt eller 
genom ett handelsbolag - av fysisk 
person skall dock värdet av dennes 
eget arhete tas upp som intiikt en
dast om varor av mer iin ringa viirde 
tas ut ur byggnadsrörelsen i sam
band med arbetet. 

Innehar skattskyldig aktie eller 
andel i ett fastighetsförvaltancle 
företag och skulle n~1gon av företa
gets fastigheter ha utgjort omsiitt
ningstillg[ing i byggnadsrörelse eller 
handel med fastigheter om den hade 
innehafts av elen skattskyldige. skall 
aktien eller andelen anses utgöra 
omsiittningstillg:mg. Vad nu sagts 
giiller dock endast om 

a) företaget iir ett fömansföretag 
och elen skattskyldige iir företagsle
darc i företaget eller make till före
tagsleclare. 

b) intressegemenskap eljest r{1der 
mellan den skattskyldige och företa
get eller 

c) företaget är ett handelsbolag. 
I fall som avses i föregi1ende 

stycke c) skall -· förutom andelen -
en mot andelen svarande del av han
delsbolagets fastigheter anses som 
nmsiittningstillg{111g hos delägaren. 
Vad nu sagts giiller dock endast de 
a\· bolagets fastigheter som skulle ha 
utgjort omsiittningstillgimgar om de 
innehafts av deliigaren. 

Skattskyldig. som enligt bestiim
melserna i denna anvisningspunkt 
eller punkt ../ innehar omsättnings
tillg[mg. anses bedriva rörelse. 

Föreslagen lydelse 

b) förviirvet uppcnharligen helt 
saknar samband med den av fastig
hetsägaren bedrivna byggnadsrörel
sen. 

Har en fastighet, som inte är om
siittningstillgfog. varit föremäl för 
byggnadsarbete i byggnadsrörelse. 
som - direkt eller genom ett han
delsbolag - bedrivs av fastighetsäga
ren. skall viirdet av arbetet tas upp 
som intäkt i hyggnadsrörelscn. Be
drivs byggnadsrörelsen - direkt eller 
genom ett handelsbolag - av fysisk 
person skall dock värdet av dennes 
eget arbete tas upp som intikt en
dast om varor av mer iin ringa viirde 
tas ut ur byggnaclsrörelsen i sam
band med arbetet. 

Innehar skattskyldig aktie eller 
andel i ett fastighetsförvaltande 
företag och skulle n<lgon av företa
gets fastigheter ha utgjort omsätt
ningstillg{1ng i byggnaclsrörelse eller 
handel med fastigheter om den hade 
innehafts av den skattskyldige. skall 
aktien eller andelen anses utgör om
siittningstillgang. Vad nu sagts gäller 
dock endast om 

a) företaget iir ett fåmansföretag 
och den skattskyldige är företagslc
dare i företaget eller make till före
tagsledare. 

b) intressegemenskap eljest räder 
mellan den skattskyldige och företa
get eller 

c) företaget är ett handelsbolag. 
I fall som avses i förcgi'tende 

stycke c) skall - förutom andelen -
en mot andelen svarande del av han
delsbolagets fastigheter anses som 
omsiittningstillg{1ng hos delägaren. 
Vad nu sagts giiller dock endast de 
av bolagets fastigheter som skulle ha 
utgjort omsiittningstillgängar om de 
innehafts av delägaren. 

Skattskyldig, som enligt bestäm
melserna i denna anvisningspunkt 
eller punkt 5 innehar omsättnings
tillgirng. anses - bcromde på om
stiintlighcterna - bedriva hyggnads
rörelse eller handel med fastigheter. 

Prop. 1989/90: 110 

42 



Nul'arande lydelse 

(anv. till 27 * p. 4) 
Förv:irvar skattskyldig genom arv 

eller testamente eller gennm bodel
ning i anledning av makes diid vär
depapper, fastighet elkr liknande 
tillgång. som har utgjort omsiitt
ningstillg{rng i den m·lidn('s rc)fl!lS('. 
anses tillg:rngen utgöra omsiittnings
tillgäng iiven hos den skattskyldige. 

Vad i första stycket sagts giiller en
dast om 

a) den skattskyldige vid tidpunk
ten fiir fi.irviin et sjiilv bedriver rö
relse i vilken tillgiingen hade utgjort 
oms:ittningstillgång om den hade 
förviirvats genom köp. byte eller 
diirmed jiimförligt ftmg. 

b) den skattskyldige avser att fort
s:itta den avlidnes rörelse eller 

c) a11111111 ska11skrldig än som a1·ses 
wu/er a) och h) jårviirrnr ti//gäng. 
som iir nedskril'<'ll vid jäf1'1irl'et. och 
m·stiir ji·än alt begiira a1·skat1ni11g. 

;\,led al'ska11ning avses a/1 den 
skatrskyldige /ar upp 11edskrii·11ing
c11s helupp som intäkt ar riirelse för 
del cir di/ jÖrl'iin·e1 iigde rum. 

(anv. till 2~ ~ p. I första och andra 
styckena) 

Till intiikt av riirelse hiinfiirs samt
liga intiikter i pengar eller varor, 
som har influtit i rörelsen. Detta in
nebiir. att intiiktcn skall vara av s{1-
dan heskaffenhet. att den normalt iir 
att riikna med och ingt1r som ett led 
i den ifrdgarnrande jön·iin·s1·erk-

·'
7 Sena' te lvLl<.:lst' av 
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5. Förvärvar skattskyldig genom 
arv eller testamente eller genom ho
delning i anledning av makes död 
värdepapper. fastighet eller lik
nande tillgång. som har utgjort om
sättningstillg;lng i näri11g.1T('rksam
he1 hos den adidne, anses tillgfogen 
utgöra omsiittningstillgång iiven hos 
den skattskyldige. 

Vad i första stycket sagts gäller en
dast om 

a) den skattskyldige vid tidpunk
ten för förvärvet sjiilv bedriver 11ä
ringsrerksamhe1 i vilken tillgtmgen 
hade utgjort oms:ittningstillgi\ng om 
den hade förvärvats genom köp. 
byte eller därmed jämförligt föng el
ler 

b) den skattskyldige avser att fort
siitta den avlidnes verksamhet. 

1. Till intiikt av niiringsverk.rnmhet 
hiinförs samtliga intäkter i pengar el
ler varor. som har influtit i verksam
he1rn. Detta innebär. att intäkten 
skall vara av sädan heskaffenhet, att 
den normalt är att räkna med och in
går som ett led i 1·erksw11he1en. Hit 

punkt I ;l\· anvisningarna till 22 * 1982:323 
punkt 2 av anvisningarna till 22 * I 'IX I: 1150 
punkt 2 a av anvi,ning<mla till 22 * I 'IX I: 1150 
punkt 3 av anvisningarna till 22 * 1'189: 1017 
punkt.+ av anvisningarna till 22 * llJX.+: lll6ll 
punkt 5 av anvisnin!!arna till 22 * I '181 :2'15 
punkt <i av anvisningarna till 22*1'189:1017 
punkt 7 av anvisningarna till 22 ~ I Y7lJ:50ll 
punkt I< a\' anvi,ningarna till 22 * 1 '17'1:500 
punkt Y av amisningarna till 22 ~ 19X.+:l060 
pu11k1 11 a\· anvisningarna till 22 ~ I Y7~:25lJ. 
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sa111hete11. Hit räknas alltstl infly
tandt' bi:talning för varor eller pro
dukter, som di:n skattskyldige hand
lar med eller tillverkar. Det sagda 
giilli:r iivcn d{1 rörelseidkaren vid 
överlåtelst' av riirelsen låter befint
liga varor eller produkter inga i över
latelst'n. Di:nna överlittclsc utgör då 
s{1 att siiga den sista affärshändclscn i 
hans riirc/se. Diiremot riik11as iflfe hit 
sådan intiikr. som kan inflyta till dm 
skausky/digc 1·id sidan av rörelsm el
ler wanför l'ad su111 11or111a/t iir att 
a11se som ilrUiinkomst. r.ex. 1·id av
vttri11g av personlig lösegendom eller 
för stadigrnrwuie hruk i rörelsen al'
sedda ji1stigheter. lntiikt, som erhålls 
genom en sådan oheroende lll' rörel
sen gjord avyttring, skall tas upp som 
inriikt vid heriikning a1· realisarions-
1·insr rnligt 35 och 36 H. Som skaue
pliktig inräkt riiknas ime statligr al'
gångs1·edcrlag i jimn m· engtlngsbe
lopp till remkötsellllövarc i samband 
med alf han 11pph6r med sin rensköt
sel. 

Till intiikt av rörelse hänförs vad 
som inflyter vid avyttring av maski
nt'r och andra för stadigvarande 
bruk avsedda invi:ntarier eller av 
tillg;ingar som iir likställda med 
dt'ssa vid beriikning av viirdeminsk
ningsavdrag. Om beräkning i ris.rn 
.fi1/I m· imiikt vid ö1·erlätelsc a1· skepp 
och l11jifi1r1yg 111.111 . .finns bestiimmel
ser i 2 * lagen ( 1966: 172) om m ·drag 
för a1·skriv11i11g på skeppskumrakt 
l/l. l/l. 

Föreslagen lydelse 

räknas inflytande betalning för va
ror, som dm skattskyldige handlar 
med eller tillverkar. Det sagda gäller 
iivcn dä 11iiringsidkaren vid överlå
telse av rerksamheten låter befint
liga varor ingå i överlåtelsen. Denna 
överliltelse utgör då så att säga den 
sista affärshändelsen i verksamhe-
1e11. 

Till intäkt av näringsverksamhet 
hänförs också vad som inflyter vid 
avyttring av maskiner och andra för 
stadigvarande bruk avsedda inven
tarier eller av tillgångar som är lik
ställda med dessa vid beräkning av 
värdemifökningsavdrag. Ä 1'en er
sättning som i fall som avses i 2 § 
andra och tredje styckena lagen 
(1990:000) om ersiittningsfonder 
uppbärs av en fvsisk person eller ett 
dödsbo wgör iflliikt av näringsverk
.rnmhet om den skattskyldige begär 
det. 

Till intäkt m· näringsverksamhet 
lziinförs vidare l'im·t vid icke yrkes
mässig avyttring (realisationsvinst) 
av andel i sådan ekonomisk förening 
som m·ses i 2 § 8 mom. lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt 
sävida i1111elza1•et av andelen betingats 
m· sådan verksamhet. I fråga om 
handelsbolag hänförs till intäkt av 
näringsverkswnhet också realisa
tio11.1Tin.1t 1·id avyttring av andra till
gångar som avses i 27 § 1 mom., av 
tillgångar som m·ses i 28 §. 29 § 
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(anv. till 28 § p. 2 första stycket) 
Utdelning på aktier och andelar i 

ekonomiska föreningar samt ränta 
räknas som intäkt m· rörelse i den 
mån intäkten influtit från kapital som 
kan anses tillhöra rörelsen. Som in
täkt <H' rörelse räknas i sam111a mån 
utdelning som uppburits från aktie
bolag eller ekonomiska föreningar i 
förhållande till gjorda inköp (rabatt) 
eller försäljningar (pristillägg). 
(jfr anv. till 21 § p. 9 och anv. till 24 § 
p. 2a) 

(anv. till 28 § p. 2 andra stycket) 
I bank- och annan pt.:nningrörclsc 

och i försäkringsrörelsc är utdelning 
på aktier och andelar i aktiefonder 
och ekonomiska föreningar att 
räkna som intäkt i rörelsen. 

(anv. till 28 § p. I fjärde stycket) 
Avyttras fastighet som utgör om

sättningstillgång i rördse skall vär
deminskningsavdrag som belöper på 

Föreslagen lydelse 

l mom. och 30 §samt m'förpliktelser 
so111 ai·ses 3 § I 111om. nämnda lag. 

Har en tillgång tagits ut ur en fiir
viirvskälla sker beskattning som om 
tillgången i stället hade a1·yttrat.1· fiir 
ett vederlag motsmrande marknads
värdet (llltags/Jeskattning J. Vad nu 
sagts gäller dock endast om vederlag 
eller vinst rid rn avyttring skulle ha 
tagits upp som imiikt m• 11iiri11gsverk
samhet och särskilda skäl mot 111tags
beskat1ning inte föreligger. 

Uttagsbeska11ning sker också l'id 
11/lag i mer än ringa omfattning ar 
tjiinst. Värdet ar bi/förmän beräknas 
enligt bestämmelserna i punkt 2 av 
anvirning11m11 till 42 §. 

2. Ränta pä /Janktillgodo/zal'mulen 
som hör till näringswrksamher och 
på kundfordringar 111gör intäkt ll\' 

näringsverksamhet. Dets11m111a gäl
ler betriiffände riima och utdelning 
på omsäuningstillgångar sa111t utdel
ning som uppburits från aktiebolag 
eller ekonomiska föreningar i för
hållande till gjorda inköp (rabatt) el
ler försäljningar (pristillägg). Riillta 
och 111delning på sådan andel i eko
nomisk förening som avses i 2 § 8 
mom. lagen (( 1947:576) om statlig 
inkomstskatt utgör intiikt m· niirings
verksa111het om innehavet av andelen 
betingas m· sådan verksamhet. 

Som intäkt m· näringsverksamhet 
riiknas i fråga 0111 handelsbolag all 
riinta och wdelning samt lotteril'inst 
som inte är frikallad från beskallning 
enligt 19 §. 

3. I bank- och annan penningrö
relse och i försäkringsrörclse är ut
delning på aktier och andelar i aktie
fonder och ekonomiska föreningar 
att räkna som intäkt av näringsverk
samhet. 

4. Har en fastighet som utgör om
sättningstillgång myltrats skall med
givna värdeminskningsavdrag som 
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tid .fåre myttringen ätcrföras till be
skattning i rörelsen. 

Föreslagen lydelse 

inte har gjorts i räkenskaperna åter
föras till beskattning i näringsl'erk
sa111hcte11. 

5. Vid al'yttring al' en näring.1ji1s
tighet som inte utgör omsättning~till
gång tas som intäkt upp medgil'flll 
m·drag för l'ärdcminskning a1· bygg
nad eller m' markanliiggning, dock 
inte för heskauningsår då al'draget 
understigit 3 000 kronor, samt skogs
ardrag och awlrag för .rnh.l"tans
minskning. Som imiikt ta.;· iii•en upp 
hclopp rarmed byggnad eller mark
anläggning på fastigheten har skril'it.1· 
m· i samband med ia11språktaga11de 
m· ersä1111i11gsfo11d e. d. Vidare tas -
_f()r fysisk person och dödsbo - som 
i11tiikt upp det helopp för l'ilket a1·
drag för 1·ärdehöja11de reparation 
och underhåll al' bygg11ad eller 
mark1111liigg11i11g pä fastigheten med
ge/Is u11der de fem beskatt11i11gsår 
som 11iirm11st föregåtl det aktuella be
skattningsåret. 

Vid 11\'yttring a1· en sådan bost11ds
rii11 eller aktie eller andel som m·ses i 
26 * I 1110111. lagm (1947:576) 0111 
statlig inkomstskatt tas - om bostads
riillslägenlwtC'n clla den till aktien el
ler andelen knuma liigenheten inte lit
gör prir11tbost11d eller 0111siittnings
tillgtl11g - för fvsisk person och 
dödsbo som intäkt upp det belopp fiir 
l'ilket al'{/rag för 1·iirdehöjande repa
ratio11 och 1111derhåll 111· liige11hete11 
111edge11s 1111der de fem b.eskatt
ningstlr som 11iirmast .fi"iregå11 det ak
tuella beskattningsåret. 

Vid lll'Vttring l!l' del a1· fastighet 
skall beräkning ar belopp som skall 
tas upp som intäkt grundas på förlull
la11de1111 på den al'yttrade fastighets
de/en. 

;\Jed a1yttring jämställs såda11 
Öl'erföri11g m• mark m. m. som 111·se.1· 

i 25 ~ 2 mom. fiirsta stycket lagen 0111 

statlig inkomstskatt och sådan all
framtidsupplätelsc' mot e11gå11gser
sättning som lll'Se.1· i andra stycket det 
11iimnda momelllet om den i11nebär 
upplåtelse m · mark, byggnad eller 
111arkwzläggni11g. 

Belopp som a1•ses i första stycket 
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fiirs1a och andra meningarna fas i111e 
11pp som i11tiikt i den mån vederlager 
jör egendomen - efter avräkni11g för 
de11 del diirm· som belöper på till
gångar som behandlats so111 i11vcnta
rier t•id beräkni11g a1· värdeminsk-
11i11g.rn1·drag - understiger det vid be
riikni11g m· realisationsvinst e11ligt la
gen om s1atlig inkomstskatt tillämp
liga omkost11adsbeloppet. Deua be
lopp beräknas 1·id tillämpning av be
stiimmelsen i första 111eninge11 111ed 
/Jortse1'nde frd11 /lestä111111elsema i 
25 § 5 och 81110111. nämnda lag. 

Reparation och underhåll a11ses 
.\'0111 1•iirdehöjande i den man den ai·

vllrade egendomen på grund ar åt
gärderna bejim11 sig i biillre skick vid 
myllringen ii11 1·id ingå11gen ar det 
Ji'mte 1ire1 }Öre /Jeska1111ingsåret eller 
rid jiJn·iin·ct 0111 delta skedde senare. 

Harifallso111 arse.1 i punkt I andra 
stycket andra meningen at•drag er
hållits för a1·sättni11g till ersiittnings
J!md för byggnader och markanliigg
ningar gäller föliande 1·id m·yttring 
a1·fastighet med hyggnad eller mark
anliiggning so111 har skril'its a1· vid 
iansprtiktagande al' crsii11ni11g1fon
de11. i\!' det belopp som ianspråkta
gamlct avser ras endast den del upp 
som intiikt som 11wt.warar det belopp 
.1·0111 tagits upp som intäkt med stöd 
al' bestii111111elsema i första och 
tredje--'jäue styckena 1·id avyttringen 
at' 11rspr111zg5fastigheten. 

Bes1iimmelsema i denna punkt till
lämpas ock.1·a när ege11dom som lziir 
a1·ses ö1·ergdr till ny ägare ge11om an·, 
testamc11te, bodelning eller gå\'(/ om 
egendomc11 i och med iiga11deriitts
ö1wgången blir eller kan alllas 
ko111111a all hli primtbostad.1f astighet 
eller privathostad. Härl'id skall anses 
all ege11domen avyuras för e11 köpe
skilling mot.1'\'arande dess l'iirde. Vad 
1111 sa1;ts gäller också om egendomen 
är omsiil111i11gstillgä11g och iiga11de
riltt.lf)1·ergtlnge11 sker gnwm arv, tes
tamcntc eller bodelning med anled
ning ar makes död. 

6. Ilar en näringsjastiglzet eller del 
diiral' under den skattskyldige.i· inne-
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(anv. till 38 * p. 2 andra stycket) 
I Iar hostad eller annan förmän av 

fastighet tillkommit medlem av ho
stadsförening eller deliigare i bo
stadsaktiebolag i denna hans egen
skap och är det ime fråga om upplå
telse som avses i tredje stvcket. skall 
värdet av bos1ade11 eller förmånen 
inte räknas som skattepliktig intäkt 
för delägaren. Till följd härav får av
drag inre ske, stlFitr der inte iir f rdga 
om en till rörelse hä11förlig utgiji. för 
medlcmmem eller delägare11s inbe
talningar till föreningen eller bolaget 
eller för andra omkostnader som 
hänför sig 1ill inneha1·e1 ar bostaden 
eller förmånen. 

(anv. till 21 § p. 4 andra stycket) 
Värdet av sådan ny-, till- eller om

byggnad eller annan därmed jiimför
lig förbiittring som avses i punkt 6 
andra stycket av anvisningarna till 
22 § och som bekostats av arrenda
tor eller annan nyttjanderiittshavare 
utgör intäkt m· jordbruk.ljilstighCI för 
jordiigaren för beskattningsår dä 
nyttjandcrättshavarcns riitt till fas
tigheten upphört, om förbättringen 
utförts under tid varunder joniiiga-
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ha1• övergätt till privatbostadsji:wig
het tillämpas bestämmelserna i punkt 
5. Hän·id anse.1· egemlome11 ha avytt
rats vid wgånge11 ai· beskattningsåret 
för en köpeskilling motsrnrande dess 
värde. Vid tillämpning m• punkt 5 
}färde stycket i fall som arses i 25 § 
6 mom. första stycket lagen 
( 1947:576) 0111 statlig inkomstskatt 
baäknas omkos1nadsbcloppet enligt 
fön-ta och andra meningarna i det 
sistnämnda stycket om inte den skatt
skyldige hegiir att beräkningen skall 
ske enligt tredje meningen. 

Har en hostadsrättslägenhet som 
ime ut1-:jort prh-athostad ändrat ka
raktär till privatbostad iiger bestäm
melserna ifiirsta stycket motsvarande 
1illiimpning. Detsamma giiller i fråga 
0111 lägenhet som iir knuten till sådan 
aktie eller andel som m•ses i 26 * I 
mom. andra stycket lagen om .\·fattig 
inkomstskatt. 

7. Har förmån av fastighet till
kommit niiri11gsidkare i dennes egen
skap m· medlem av sådan bostads
förening eller deliigare i sådant bo
stadsaktiebolag som avses i 2 .li 
7 mom. lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt skall värdet av förmå
nen inte räknas som skattepliktig in
täkt för näringsidkaren. Utan hinder 
h:irav får avdrag ske för sädana inbe
talningar till föreningen eller bolaget 
som utgör kostnader i näringsverk
samheten. 

8. Värdet av s~tdan ny-, till- eller 
ombyggnad eller annan därmed 
jämförlig förbättring som avses i 
punkt 15 första stycket av anvisning
arna till 23 § och som bekostats av 
arrendator eller annan nyttjande
riittshavarc utgör intäkt för fastig
hetsägaren för beskattnings{tr dtt 
nyttjanderättshavarens rätt till fas
tigheten upphört. om förbättringen 
utförts under tid varunder f astighers-
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ren innehaft fastigheten. Intäkten 
beriiknas p<i grundval av tillg{mgens 
viirdc vid tidpunk!L'n för nyttjande
riittens upphiirande till den del till
gfrngen bekostats av nyttjandn:itts
havaren. I !ar nyttjanderiittshavaren 
crh<'tllit ersiittning av jordiigarrn för 
förbiittringen. utgör crsiittningen in
tiikt m· jordhmksfi1s1ighct för nytt
janderiittshavaren. 

(anv. till 19~ p. 2) 
'.'v1ed niiringsbidrag avses statligt 

stöd utan {1terbetalningsskyldighet 
som tillfaller en niiringsidkare för 
niiringsverksamheten. Med niirings
bidrag avses ocks;I statligt stöd som 
iir förenat med <tterbctalningsskyl
dighet om si1dan skyldighet upp
kommer endast om 

a) niiringsidkaren inte uppfyller 
de villkor som har uppstiillts för stö
det. 

b) niiringsidkaren inte följer de 
föreskrifter som har meddelats vid 
beviljandet ;1v stödet eller 

c) eljest ni1got oviintat intriiffar 
som uppenb;1rligen rubbar förutsätt
ningarna för stödet. 

Som niiringsbidrag anses iiven 
sti.id enligt första stycket som liimnas 
av kommuner. skattskyldiga som av
ses i 7 )i -I rmim. lagen ( 19-17:576) om 
statlig inkomstskatt och allmän
ningsskogar enligt lagen ( 1952: 167) 
om allmiinningsskogar i Norrland 
och Dalarna. 

Ett niiringsbidrag iir inte skatte
pliktig inkomst om det har anviints 
för en utgift som ·inte iir avdragsgill 
vare sig direkt s<isom omkostnad el
ler i form av ~trliga viirdeminsk
ningsavdrag. 

Har bidraget anviints för s{1dan ut
gift i verksamheten som iir pa en 
giing avdragsgill vid taxeringen. ut
gör bidraget skattepliktig intäkt. Är 
utgiften for vilken bidraget utg{1r av
dragsgill vid taxeringen för tidigare 
bL'Skattnings~1r iin det dii bidraget 
skall tas upp som intiikt. för den 
skattskyldige i stiillet göra avdrag för 
utgiften vid taxeringen för det {1r då 

4 Riksdagm 1989190. Sam/. 1. Nr /JO Del I 
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ägaren innehaft fastigheten. Intäk
ten beräknas pä grundval av till
gtmgens viirde vid tidpunkten för 
nyttjanderiittens upphörande till 
elen del tillgimgen bekostats av nytt
janderättshavaren. Har nyttjande
rättshavaren erhallit ersättning av 
ji1S1ighetsiigure11 för förbättringen, 
utgör ersättningen intäkt för nytt
janderiittshavaren. 

9. Med niiringsbidrag avses stat
ligt stöd utan Merbetalningsskyldig
het som tillfaller en näringsidkare 
för niiringsverksamheten. Med nä
ringsbidrag avses ocksft statligt stöd 
som är förenat med återbetalnings
skyldighet om si1dan skyldighet upp
kommer endast om 

a) näringsidkaren inte uppfyller 
de villkor som har uppställts för stö
det, 

b) näringsidkaren inte följer de 
föreskrifter som har meddelats vid 
beviljandet av stödet eller 

c) eljest något oväntat inträffar 
som uppenbarligen rubbar förutsätt
ningarna för stödet. 

Som näringsbidrag anses även 
stöd enligt första stycket som liimnas 
av kommuner, skattskyldiga som av
ses i 7 § -1 mom. lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt och allmiin
ningsskogar enligt lagen (1952: 167) 
om allmänningsskogar i Norrland 
och Dalarna. 

Ett näringsbidrag är inte skatte
pliktig inkomst om det har använts 
för en utgift som inte är avdragsgill 
vare sig direkt s[1som omkostnad el
ler i form av i1rliga värdeminsk
ningsavdrag. 

Har bidraget använts för sådan ut
gift i verksamheten som är på en 
gång avdragsgill vid taxeringen. ut
gör bidraget skattepliktig intäkt. Är 
utgiften för vilken bidraget utgår av
dragsgill vid taxeringen för tidigare 
bcskattningsär iin det d{1 bidraget 
skall tas upp som intiikt. får den 
skattskyldige i stället göra avdrag för 
utgiften vid taxeringen för det år då 
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hidraget tas upp som intiikt. Yr
kande om detta skall göras i deklara
tionen för det beskattnings?ir dit yr
kanck om avdraget annars enligt 
denna lat: först skulle ha framstiillts. 
Äterbet<~las ett bidrag, som har ta
gits upp som intiikt. for den skatt
skyldige göra avdrag för det aterbe
talack beloppet. 

1 lar bidraget anviints för att an
skaffa en tillgäng, för vilken anskaff
ningsviirdet for dras av genom årliga 
viirdeminskningsavdrag. skall vid 
beriikning av viirdeminskningsav
drag s;bom anskaffningsviirde anses 
endast s<\ stor del av utgiften som 
inte har täckts av bidraget. I fräga 
0111 andra 11wrka11liigg11i11gar ii11 tiic
dikc11. skog.l"l"iigar och säda1111 so111 
1111skafjius ar 11y11ja11deräusharnrc 
skall dock SllsOlll a11skajji1i11g.1Tiirdc 
1111.l"t'S dc11 1·crkliga wgific11 j(Jr w1-

liigg11i11gm mi11skad med fvra tredje
delar 111· f1iilragc1. Är bidraget större 
iin det skattemiissiga restviirdet för 
tillg<ingcn utgiir skillnaden skatte
pliktig intiikt. Ätcrhetalas ett nä
ringsbidrag, som har päverkat be
riikningcn av anskaffningsviirdct i 
nu avsett hiinseende. for tillg:mgens 
avskrivningsunderlag ökas med vad 
som har atcrbctalats, dock med 
högst det belopp varmed beriik
ningcn har p[1vcrkats. I den män ett 
niiringsbidrag enligt vad nyss har 
föreskrivits utgjort skattepliktig in
tiikt. for den skattskyldige vid åter
betalningen göra avdrag för den dd 
som s{tlunda har utgjort skattepliktig 
intiikt. 

Har bidraget anviints för att an
skaffa tillg[mgar avsedda för omsiitt
ning eller förbrnkning (lager) skall 
vid tilkimpning av ./I ~ och anvis
ningarna till niimnda paragraf den 
del av lagret för vilken anskaffnings
viirdet har tiickts av bidraget ink 
medriiknas vid viirdesiittningcn av 
tillg~ingama. Aterbetalas ett nä
ringsbidrag, som har anviints för an
skaffande av lagertillgångar. skall 
tillg[mgarnas anskaffningsvärde an-
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hidraget tas upp som intäkt. Yr
kande om detta skall göras i deklara
tionen for det beskattningsär dä yr
kande om avdraget annars enligt 
denna lag först skulle ha framställts. 
Återbetalas ett bidrag, som har ta
gits upp som intiikt, får den skatt
skyldige göra avdrag för det äterbe
talade beloppet. 

Har bidraget använts för att an
skaffa en tillgirng, för vilken anskaff
ningsviirdet får dras av genom årliga 
viirdeminskningsavdrag, skall vid 
ber;ikning av värdeminskningsav
drag si"tsom anskaffningsviirde anses 
endast si"t stor del av utgiften som 
inte har täckts av bidraget. Är bidra
get större iin det skattemässiga rest
viirdet för tillgi"mgen utgör skillna
den skattepliktig intäkt. Återbetalas 
ett niiringshidrag. som har påverkat 
beriikningen av anskaffningsvärdet i 
nu avsett hänseende. för tillgångens 
avskrivningsunderlag ökas med vad 
som har äterbetalats, dock med 
högst det belopp varmed beräk
ningen har påverkats. I den mån ett 
niiringsbidrag enligt vad nyss har 
föreskrivits utgjort skattepliktig in
tiikt. för den skattskyldige vid åter
betalningen göra avdrag för den del 
som sa!unda har utgjort skattepliktig 
intiikt. 

Har bidraget använts för att an
skaffa tillgiingar avsedda för omsätt
ning eller förbrukning (lager) skall 
vid tillämpning av 2./ § och anvis
ningarna till nämnda paragraf den 
del av lagret för vilken anskaffnings
viirdct har tiickts av bidraget inte 
medräknas vid värdesättningen av 
tillg{mgarna. Återbetalas e~tt nä
ringsbidrag. som har använts för an
skaffande av lagertillgångar, skall 
tillgangarnas anskaffningsvärde an-
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ses ha ökat med det äterbetalade be
loppet. 

Skall ett näringsbidrag, som har 
uppburits ett visst beskattningsår, 
anviindas för avsett ändamål först 
ett senare beskattnings<lr skall pä yr
kande av den skattskyldige tillämp
ningen av bestiimmelserna i fjärde
sjätte styckena uppskjutas till taxe
ringen för det senare beskattnings
året. 

1 lar stöd med villkorlig återbetal
ningsskyldighet som inte utgör nä
ringsbidrag lämnats till en näringsid
kare för näringsverksamheten från 
en givare som nämns i första eller 
andra stycket gäller. såvida återbe
talningsskyldigheten helt eller delvis 
efterges, följande. Det eftergivna 
beloppet skall inte utgöra skatteplik
tig inkomst om stödet har använts 
för en utgift som inte varit avdrags
gill vare sig direkt såsom omkostnad 
eller i form av årliga värdeminsk
ningsavdrag. Har stödet däremot 
använts för en utgift som varit av
dragsgill skall det eftergivna belop
pet utgöra skattepliktig intäkt. Har 
stödet använts för att anskaffa en 
tillgimg, för vilken anskaffningsvär
det dras av genom årliga värde
minskningsavdrag, får den skatt
skyldige vid taxeringen för det år dä 
det eftergivna beloppet skall tas upp 
som intäkt. utöver ordinarie avskriv
ning, göra ett extra värdeminsk
ningsavdrag motsvarande det efter
givna beloppet. Detta avdrag får 
dock inte överstiga tillgängens skat
temässiga restvärde. Kan den skatt
skyldige inte visa vad ett visst skuld
belopp har använts till, skall det an
ses ha använts till direkt avdragsgilla 
kostnader. 

· (anv. till 21 § p. 12) 
Statligt avgångsvederlag till jord

brukare som upphört med sitt jord
bruk räknas som intäkt av jord
bruk.1ji1stighe1. Vederlaget räknas 
dock icke som skattepliktig intäkt, 
niir det utgår till jordbrukare som 
fött särskilt övergångsbidrag av 
statsmedel till sill jordbruk eller va-
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ses ha ökat med det itterbetalade be
loppet. 

Skall ett näringsbidrag, som har 
uppburits ett visst beskattningsår, 
användas för avsett ändamål först 
ett senare beskattningsår skall på yr
kande av den skattskyldige tillämp
ningen av bestämmelserna i fjärde
sjätte styckena uppskjutas till taxe
ringen för det senare beskattnings
året. 

Har stöd med villkorlig återbetal
ningsskyldighet som inte utgör nä
ringsbidrag lämnats till en näringsid
kare för näringsverksamheten från 
en givare som nämns i första eller 
andra stycket gäller, såvida återbe
talningsskyldigheten helt eller delvis 
efterges, följande. Det eftergivna 
beloppet skall inte utgöra skatteplik
tig inkomst om stödet har använts 
för en utgift som inte varit avdrags
gill vare sig direkt såsom omkostnad 
eller i form av ftrliga värdeminsk
ningsavdrag. Har stödet däremot 
använts för en utgift som varit av
dragsgill skall det eftergivna belop
pet utgöra skattepliktig intäkt. Har 
stödet använts för att anskaffa en 
tillgång, för vilken anskaffningsvär
det dras av genom årliga värde
minskningsavdrag, får den skatt
skyldige vid taxeringen för det år dä 
det eftergivna beloppet skall tas upp 
som intiikt, utöver ordinarie avskriv
ning, göra ett extra värdeminsk
ningsavdrag motsvarande det efter
givna beloppet. Detta avdrag får 
dock inte överstiga tillgångens skat
temässiga restvärde. Kan den skatt
skyldige inte visa vad ett visst skuld
belopp har använts till, skall det an
ses ha använts till direkt avdragsgilla 
kostnader. 

tn. Statligt avgångsvederlag till 
jordbrukare som upphört med sitt 
jordbruk räknas som intäkt utom 
när det 111gåu till jordbrukare som 
fått särskilt övergångsbidrag av 
statsmedcl till jordbruket eller varit 
berättigad att få sådant bidrag, om 
han inte upphört med jordbruket. 
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rit heriittigad att fa si1dant bidrag. 
om han icke upphört med jordbru
ket. ( jfr anv. till 28 * p. I första 
stycket) 

(anv. till 2!H p. 9) 
Sjukpenning enligt lagen 

( 1962:381) om allmiin försiikring. la
gen ( 1954:2-U) om yrkesskadcför
siikring. lagen ( 1976:380) om arbets
skaddörsiikring. lagen ( 1977:265) 
om statligt pcrsonskadeskydd och 
lagen ( 1977:267) om krigsskadeer
siittning till sjömiin utgör skatteplik
tig intiikt lff rijrefse om sjukpen
ningen grundas pf1 inkomst. som 
hänför sig rörelse och jör sig eller till
sammans med annan .1jukpe11ning
grundande inkomst uppgår till 6 000 
kronor eller högre belopp fiJr är. Till 
intiikt m· rörelse hiinfiires under 
nämndaförutsiitlningar ocksä ersLitt
ning enligt lagen (1989:225) om er
siittning till smittbärare. (jfr anv. till 
21 * p. 14 och anv. till 24* p. 9) 

(anv. till 28 * p. 11) 
Förmån av s[tdan fri grupplivför

säkring. avtalsgruppsjukförs;ikring 
och trygghctsförsiikring vid arbets
skada som faststiillts enligt · grun
derna i ett <ir 1983 träffat avtal mel
lan Sveriges fiskares riksförhund och 
vcdcrbörandc förs;ikringsanstalt ut
gör inte skattcpliktig intiikt. Det
samma giilkr för motsvarande fiir
m{mer som faststiillts enligt grun
derna i ctt år 1986 träffat avtal mcl
lan Svenska samernas riksförbund 
och vederbörande försiikringsan
stalt.. ;\\> /9 *framgår att ej heller a
siiltning som - i annan form iin pen
sion eller lii·riinla -wgilr pil grund ar 
sådan liijörsiikring eller ~jukförsiik
ring riiknas som ska1teplik1ig intäkt. 
Ersiittning enligt sådan trygghet.1för
säkring som nyss nämnts u/gör dock 
skattepliktig inliikt m· rörelse wom, 
såvitt m·ser 1rygghet.1jörsäkring som 
ai·ses i ji>rs/a meningen. till den del 
ersiitt11i11gen wgär under de första 
trettio dagarna ar de11 tid den ska
dwle iir arbe1soförmöge11 och inle 
ö1ws1iger för insj11km111tlnlage11 30 
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11. Sjukpenning enligt lagen 
( 1962:381) om allmän försiikring. la
gcn ( l 95-l:243) om yrkesskadcför
siikring. lagcn ( 1976:380) 0111 arbets
skadeförsäkring. lagcn ( 1977:265) 
0111 statligt pcrsonskadeskydd och 
lagen ( 1977:267) om krigsskadcer
siittning till sjömiin utgör skatteplik
tig intiikt om sjukpenningen grundas 
på inkomst. som hänför sig till 11ii
ri11g.1Terkse1111he1. Till intäkt hii11för.1· 
under niimnda förulsiillning också 
ersättning enligt lagen ( 1989:225) 
om crsiittning till smittbärare. 

12. Förm[m av sådan fri gruppliv
försiikring. avtalsgruppsjukförsäk
ring och trygghetsförsäkring vid ar
betsskada som fastställts enligt grun
derna i el/ är 1978 triiffal avtal mellan 
La/l/brukamas rik.1fiirlnmd och re
derbörande försiikringsanstalt och i 
ett {1r 1983 triiffat avtal mellan Sveri
ges fiskares riksförbund och veder
börande försiikringsanstalt utgör 
inte skattepliktig intiikt. Detsamma 
gäller för motsvarande förmimer 
som faststilllts enligt grunderna i cl/ 

år 1986 träjjill al"lal 111ella11 Lalllbru
karnas riksförlm11d och Sl'eriges 
skogsiig1irlf öre11i11gars rik.1förb1111d 
på ena sidan och 1•ederbörande för
säkringsans1al1 på den andra sidan 
och i ctt ar 1986 träffat avtal mellan 
Svenska samernas riksförbund och 
vederbörande försäkringsanstalt. 
Ersättning som wgär på grund m· så
da11 m•talsgmp/Hjukförsiikring och 
1rygghe1.1fiirsiikring lllgör intiikl al' 
11ä rings 1 ·erksamlze1. 
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kronor och fiir ii1·riga tj11go11io dagar 
6 kronor fi:ir dag. (jfr lllll'. till J.J .~ p. 
/6) 

(anv. till 28 ~ p. IO) 
Till intiikt ar rörelse räknas av

drag för egenavgifter som har ater
förts enligt punkt 9 a av anvisning
arna till J.9 *samt- i den m{111 avdrag 
har medgetts för avgifterna vid hc
räkning av 11e1toimiikte11 av rörel
sen - restituerade. avkort<1de eller 
avskrivna cgcnavgiftcr. (jfr anv. till 

21 * p. 15) 

(anv. till 18 * p. 6) 
Har siidan spccicll skatt. avgift el

ler riinta. för vilkcn avdrag Mnjutits 
i förvärvskiilla vid tidigarc [irs taxe
ring. restitucrats. avkortats eller av
skrivits. utgör det restitueradc. av
kortade eller avskrivna beloppct in
tiikt i dcn förviirvskälla där avdraget 
ätnjutits. 

(28 * fjtirde-ättonde styckcna) 
S:1dan gottgörelse for utgift cllcr 

kostnad. som arhetsgivare uppburit 
från pensions- cllcr pcrsonalstif
tclsc. räknas som intäkt ar rörel.w:. 
om avdrag för avsiittning till stiftel
sen medgit·its l'id beräkning ar net
toimiikt m· riirdsc. 

Vederlag. som arbctsgivarc erhål
lit för att han övertagit ansvaret för 
pcnsionsutfästclsc i samhand med 
övertagandc av rörelse rliknas som 
intiikt a1· rörelsen. 

Rcd<>visar arbetsgivare cnligt la
gen (1967:531) om tryggandc av 
pcnsionsutfästelse m. m. pensions
skuld under rubriken Avsatt till pcn
sioncr i sin balansr~ikning. skall han 
cnligt 2 kap. 23 ~ lagen ( 1990:000) 
om sjiilvdeklaration och kontroll
uppgifter. undcr den särskilda un
derruhriken Avdragsgilla pcnsions
ätaganden. redovisa vad som avser 
siidana pensions{1taganden för vilkas 
tryggandc avdragsriitt fClfeliggcr en
ligt punkt 2 d j;imfort med punkt 2 e 
av anvisningarna till 29 ~ denna lag. 
Är vad som sMunda skall redovisas 
mindre iin motsvarande belopp vid 
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13. Till intäkt riiknas avdrag för 
cgcnavgiftcr som har <iterförts cnligt 
punkt /9 av anvisningarna till 23 ~ 
samt - i den män avdrag har med
gctts för avgifterna vid bcriikning av 
inkomstrn av fiin·iirvskällan 
restitucradc. avkortade ellcr av
skrivna egenavgifter. 

/../.Har sädan spcciell skatt. avgift 
eller ränta. för vilken avdrag åtnju
tits i förvärvskiilla vid tidigare års 
taxering. restitucrats. avkortats eller 
avskrivits. utgör det restituerade. 
avkortadc eller avskrivna beloppet 
intiikt i den förviirvskälla där avdra
get i'itnjutits. 

15. S[1dan gottgörelse för utgift el
ler kostnad, som arbetsgivare upp
burit från pensions- eller personal
stiftclsc. räknas som intäkt. om av
drag för avsiittning till stiftelsen 
medgetts. 

Vederlag. som arhctsgivare erhiil
lit för att han övcrtagit ansvaret för 
pensionsutfästelse i samband med 
övertagandc av 11iiri11gsverksa111/rer 
räknas som intiikt. 

Redovisar arbetsgivare enligt la
gen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästclsc m. m. pensions
skuld under rubriken Avsatt till pen
sioncr i sin balansräkning. skall han 
enligt 2 kap. 23 ~ lagen (1990:000) 
om självdeklaration och kontroll
uppgiftcr. under den siirskilda un
dcrruhriken Avdragsgilla pensions
åtaganden. redovisa vad som avser 
s[1dana pcnsionsi1taganden för vilkas 
trygg.ande avdragsrätt föreligger en
ligt punkt 20 d jämfört med punkt 20 
c av anvisnin~arna till 23 ~ denna 
lag. Är vad so~n sålunda skall redo
visas mindre än motsvarande helopp 
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utgången av föregående beskatt
ningsiir. riiknas skillnaden som in
täkt av rörelse. Finns disponibla 
pensionsmedel vid utgången av be
skattningsåret, far nyssnämnda in
tiikt dock bcriiknas lägst till summan 
av avdragsgill avsättning under året 
till pcnsionsstiftclse och avdragsgill 
avgift unckr f1re1 för pensionsför
säkring- varvid dock beaktas endast 
avsättning eller avgift avseende pen
sionsåtaganden som redovisas under 
särskild underrubrik - samt en tion
del av disponibla pensionsmedel vid 
utgången av niirmast föregående bc
skattningsitr. Räknas disponibla 
pt:>nsionsmedel som int;1kt enligt 
närmast föreg{1ende punkt. skall se
nare minskningar av vad som redo
visas under siirskild underrubrik 
motsvarande vad som sålunda tagits 
till beskattning icke riiknas som in
täkt. 

Upphör arbetsgivare med sin rö
relse, riiknas disponibla pensionsme
del som intäkt m· rörelse det bcskatt
ningsär dit rörelsen upphörde. Gär 
arbetsgivare i likvidation eller skif
tas dödsbo efter arbetsgivare. räk
nas disponibla pensionsmedel som 
int:ikt för det beskattningsår då be
slutet om likvidation fattades eller 
skiftet iigde rum. 

Med disponibla pensionsmedcl 
avses vad som redovisas för heskatt
nings<lrets ingimg under särskild un
derrubrik jiimte förmögenheten i 
pensionsstiftelse, som tryggar de 
pensionsf1taganden som redovisas 
under siirskild undcrrubrik, vid be
skattningsårets utgiing minskat med 
arbetsgivarens pensionsreserv vid 
beskattningsårets utgång för sädant 
pensionsåtagande i den mån det ej 
är tryggat genom pensionsförsäkring 
jämte vid sistnämnda tidpunkt kvar
stäende medel i stiftelsen för vilka 
avdrag vid avsättningen icke atnju
tits. Stiftelsens förmögenhet skall 
härvid bcriiknas enligt de grunder 
som giillcr vid beräkning av stiftelses 
förmögenhet enligt lagen ( 1947:577) 
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vid utgången av föregående beskatt
ningsår. räknas skillnaden som in
täkt. Finns disponibla pensionsme
dcl vid utgången av beskattnings
året, får nyssnämnda intäkt dock be
räknas lägst till summan av avdrags
gill avsättning under året till pcn
sionsstiftclsc och avdragsgill avgift 
under f1ret för pensionsförsiikring -
varvid dock beaktas endast avsätt
ning eller avgift avseende pcnsions
ätaganden som redovisas under sär
skild underrubrik - samt en tiondel 
av disponibla pensionsmedel vid ut
gången av närmast föregående be
skattningsår. Räknas disponibla 
pensionsmedcl som intäkt enligt 
närmast föreg[\ende punkt, skall se
nare minskningar av vad som redo
visas under särskild underrubrik 
motsvarande vad som st1lunda tagits 
till beskattning icke räknas som in
täkt. 

Upphör arbetsgivare med sin 
verksamhet. räknas disponibla pen
sionsmedel som intäkt det beskatt
ningsE1r då verksamheten upphörde. 
Gi1r arbetsgivare i likvidation eller 
skiftas dödsbo efter arbetsgivare, 
räknas disponibla pensionsmedel 
som intiikt för det beskattningsar då 
beslutet om likvidation fattades eller 
skiftet ägde rum. 

Med disponibla pensionsmedel 
avses vad som redovisas för beskatt
ningsårets ingång under särskild un
derrubrik jiimte förmögenheten i 
pensionsstiftclse, som tryggar de 
pensionsfttaganden som redovisas 
under särskild underrubrik, vid be
skattningsårets utgång minskat med 
arbetsgivarens pensionsreserv vid 
beskattningsårets utgång för sådant 
pensionsåtagande i den mån det ej 
är tryggat genom pensionsförsäkring 
jämte vid sistnämnda tidpunkt kvar
stående medel i stiftelsen för vilka 
avdrag vid avsättningen icke åtnju
tits. Stiftelsens förmögenhet skall 
härvid beräknas enligt de grunder 
som gäller vid beräkning av stiftelses 
förmögenhet enligt lagen ( 1947:577) 
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om statlig förmögenhetsskatt. Dis
ponibla pensionsmcdd skall dock 
icke upptagas till högre belopp än 
som motsvarar vad som redovisas 
för beskattningsårets ingång under 
särskild underrubrik. (jfr anv. till 
21 § p. 4 tredje och fjärde styckena 
och anv. till 24 § p. 8) 

Föreslagen lydelse 

om statlig förmögenhdsskatt. Dis
ponibla pensionsmedel skall dock 
icke upptagas till högre belopp iin 
som motsvarar vad som redovisas 
för beskattnings~1rcts ingäng under 
särskild underrubrik. 

16. Är för /l'sisk person eller 
dödsbo fön·iirvskiilla11s kapitaltm
derlag, beriikna1 e11lig1 ../och 6 H la
gen ( 1990:000) 0111 skatteutjämnings
resen·, negati1·t tas som i11tiikt upp ett 
/Je/opp 111011·1·arw11Je statsltineriinta11 
1·id beska11ni11gsåre1s ii1gäng mulii
plicerat med det nega1iva kapiwlun
derlage1 (riinll1örde/11i11g ). 

I fråga 0111 dödsbo11 som belwmi
las som lw111lclsholag heriiknas .fårs/ 
ett kapiwlw11Jcrl11g jiir 1fodshoet med 
tilliimpning al' hestiimmelserna i ../ 
och 6 §§ lagen om ska11eutjämni11gs
resen·. Är underlaget negativ! förde
las in1äkten enligt första .stycke! på 
delägarna efter swrleken av varje del
ägares andel i boets inkomst. 

Bestämmelserna i första stycke/ 
gäller också delägare i handelsbolag 
för 1·ilken andelen i holage1 inte wgör 
omsällnings1illgång. Till grund .för 
beräkningen av underlaget för ränte
fördelning ligger dock inte kapita/11n
derlage1 i bolaget lllan lumdelsbo
lagsandelens justerade ingångsvärde 
vid heskattningsärets ingiing enligt 
28 .~ lagen ( 19../7:576) om .\'fattig in
komstskatt. Innehar handelsbolaget 
direkt eller genom förmedling av an
nat eller andra handelsbolag fas1ighe
ter eller tillgångar som avses i 26 .~ 1 
mom. nämnda lag minskas del juste
rade ingångsviirdet i de11 mån rn viir
dering av tillgångarna enlig! 6 §lagen 
om skatteutjiimningsreserv ger ell 
lägre värde iin en värdering t'flligt 5 § 

samma lag. Av skillnadsbeloppet 
skall så stor del dras från del juste.
rade ingångsviirdet som svarar mot 
delägarens andel av ha11delsholage1s 
inkomst. Redovisar deliigare i11-
komst f rå11 bolaget i flera förvän-s
källor skall intäkten i första hand tas 
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upp i fbn·iirl'skiilla som utgör akti1· 
nii ri ngs1 ·erkscmzhct. 

Vid riilllefördelningen bortses från 
11egatil'l 1111derlag upp till 50 000 kro
nor (j'ribeloppet ). Skall för den skal/
skyldige beräknas mer iin cll u11dcr
l11g fiir rii11tefördel11i11g filr det sa111-
11wnlagda fribeloppet illle ö1wstiga 
50 000 kronor. 1 fråga om skal/skyl
diga som m·scs i första och tredje 
styckena bortses 1·idare från negmivt 
underlag so111 11wts1'(Jrl/S m· under
skou i förl'iin·skällcm föregårnde bc
ska11ni11gsår i drn mtln al'llrag fiir 1111-

derskollet inte har medgells rnligt 
33 * 3 lllOfll. 

i\11 eu mot intiikten s1·arancle m·
clrag jilr göras rid beriikning a1· in
komst ar kapital fra111går 111• 3 * 
4 nw111. lagen om statlig inko111st
skat1. 

till 23 * 

(anv. till 29 * p. I andra stycket) 
Har den skattskyldige i rörelse, 

so111 har uti.i1·ats m· '10110111. för för
ädling eller Ji'irbrukning tillgoclogjort 
sig produkter från eget jordbruk eller 
någon dC'ss biniiring eller fi·cin eget 
skogsbruk eller rclä11111e11 frc/11 egen 
eller ar honom brukad, i rörelsen 
inte am·iincl fastighet, skall. so111 

I. Kosmadema i en niiring.1Tcrk
samhet består bl.a. ar kosl/lculer fi.ir 
personal. anskaffande m· l'ilror samt 
rC'paration, 1111clerhåll och 1·iirdc
mi11skning m· a11/iigg11i11gstillgå11gar. 
Till kostnad i niiring.1·1·erk.111mh1·t 
hiinjårs iiren riilllor pä län .fi>r an
skajfanclc 111· inventarier 111.m .. nii
ri11gsfi1stighet och scldan 11nclel i eko
nomisk förening so111 a1·ses i 2 ~ 8 
1110111. Jagrn (1947:576) om statlig in
komstskall om i1111ch111·e1 m· andelen 
betingas ar sädan 1·erk.rn111het. 

I fråga 0111 handelsbolag riiknas 
rii1110r på län som kostnad i 11iiri11gs-
1·erksamhctcn iiren när cletla inte föl
jer lll' första stycket. Utgifter i cl/ han
delsbolag fiir inköp 111' lousedlar eller 
för 11ndrc1 liknande insatser i lofleri 
anses inte som kosmad i 1·erks11mhe-
1cn. 

~ l lar do:n skattskyldige i en viss 
fårt'iin·skii/111 tillgodogjort sig rnror, 
tillgångar som m·ses i punkt I andra 
och tredje styckena a1· a11ris11i11ganw 
ti/122 * ella tjänster frcin en w111c111 m· 
honom bedri1·cn fört"iin-.1kiilla. fär 
det 1·iirde som enligt tredje och fjiirde 
styckena niimncla 11m·iwi11g.11n111kt 
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framgår m· :!./ och 24 .~*· riirdet <ff 

sildima produkter eller räii111nen i 
1·issa fall tas upp som i111iik1 ar fastig
lzetrn. I sädant ji1ll fär samma 1·iird!' 
dras lll' som omkostnad i rörelsen. 
Detta giiller också. 0111 han i riircl.1·rn 
har tillgodogjort sig produkter m· an-
1um m· ho11011111töl'lld r<Jrelsc, som iir 
att anse som siirskild förviirvskiilla. 
(jfr anv. till 21 * p. 7) 

(anv. till 2l)~ p. 17) 
Lika m!'d ko.1·1nwler för reparation 

och underh<lll hel11111d/a.1· i m·drags
hiinseemle kostnader för s:'tdana 
iindringsarbeten pi1 byggnad som 
iiro normalt påriikneliga i den be
drivna verksamheten. såsom uppta
gande av nya fönster- och dörriipp
ningar samt flyttning av innerviiggar 
och inredninl! i samband nH:d omdis
ponering av ~lokaler. Åtgiirder som 
innebiir en viisentlig föriindring av 
fastigheten. såsom cb en verkstads
byggnad ombygges för att i sWlkt 
anviindas för helt annat iindam:IL 
iiro dock ej att jii111stiilla 111ed repara
tion och underh{'1ll. (jfr anv. till 22 * 
p. 1 andra stycket och anv. till 25 * 
p. -I andra stycket) 

(anv. till 39 * p. 5) 
Avdrag siiso111 för riinta för göras 

vid :itcrhetalning av sädant statligt 
bidrag som avses i punkt 7 av anvis
ningarna till :!.4 *·Avdrag far inte gö
ras med större belopp iin som tidi
gare har avriiknats fr:ln erlagd riinta. 

(25 * 2 1110111. första stycket b) 
Avdrag for icke göras för: 

b I kostnad för reparation och un
derhtill som utförts i samband med 
s[1dan ombyggnad för vilken ge
nom preliminärt eller slutligt beslut 
i[\n eller bidrag beviljats enligt bo
stadsfinansieringsförordningen 
(197-1:9-16). förordningen ( 1977:332) 
om statligt stöd till energibespa
rande :ltgiirder i bostadshus m.m .. 
kungördsen ( 197-1:255) om tilläggs
lim till kulturhistoriskt viirddull be
byggelse. kungi\relsen ( 1962:538) 

Föreslagen lydelse 

skall tas upp som en intiikt i den för-
1·iirrskiillan /Jc/wnd/as som !'Il utgift i 
drn försmiimnda förriirl'skiillan. 

3. 1\i'drag som för reparation och 
underh:lll får görasf6r kostnader för 
sadana iimlringsarbeten p{t byggnad 
som kan normalt p1lriiknas i den be
drivna verksamho:ten, som uppta
gande av nya fönster- och dörröpp
ningar samt flyttning av innerväggar 
och inredning i samband med omdis
ponering av lokaler. Åtgärder som 
inncbiir en viisentlig förändring av 
fastigheten. som di1 ett djurstall eller 
en verkstadsbyggnad bvggs om för 
att i stiillet anviindas för ett helt an
nat iindami1l. hii11för.1· i111c till repa
ration och underh~dl. 

4. Avdrag som för riinta för göras 
vid äterhetalning av s[1dant statligt 
bidrag som avses i punkt 3 av anvis
ningarna till /9 *·Avdrag fär inte gö
ras med stiirre belopp än som tidi
gare har avriiknats fr[m erlagd riinta. 

Avdrag för inte göras för kostnad 
för reparation och underhall som ut
förts i samband med sadan ombygg
nad för vilken genom preliminärt el
ler slutligt beslut lim eller bidrag 
beviljats enligt bostadsfinansie
ringsförordningen ( 1974:946). för
ordningen ( 1977:332) om statligt 
stöd till energibesparande åtgiirder i 
bostadshus m.m., kungörelsen 
( 197-1:255) om tilliiggsliin till kultur
historiskt värdefull bebyggelse. kun
görelsen ( 1962:538) om förbiittrings
lirn, hostadslänekungörelsen 
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om förhiittringslån, bostadslåne
kungörclsen (1967:552) eller om
byggnadsl:\neförordningen för bo
stiider ( 1986:693). till den del kost
naden för reparation och underhilll 
tillsammans med ombyggnadskost
nadcn inte överstiger den i hine- el
ler bidragsärenclet godklinda koq
naden. samt kostnad för reparation 
och underhäll för vilken bidrag har 
beviljats enligt förordningen 
( 1983:9N) om statligt räntestöd vid 
förbiittring av bostadshus. till den 
del kostnaden inte överstiger den i 
bidragsiirendet beriiknacle kostna
den. 

(anv. till 25 * p. 8 andra stycket) 
1 fräga om kostnad för reparalion 

och underhrill som a1·.1·cs i 25 !$ 2 
1110111. .fårsta stycket b J giiller föl
j1111de. Beviljas vid iircndcts slutliga 
avgörande hos 1<'111e1<1yndighcten 
inte s{1dant liln eller bidrag som diir 
m·scs clkr begriinsas bngivningen 
till att avse bara visst slag av om
byggnadsarbeten och skall pa grund 
hiirav avdrag medges för kostnad för 
reparation och underhåll, .filr stidant 
al'drag ske efter den skamkyldiges 
eget l'ili för det hcskatmingsår dä slw
ligt hes/lit meddelas i ldneiirendet el
ler för nägot av de 11·1) närmas/ föl
jwule bes/wllningsärrn. 1\ vdragel .får 
ii1·e11 f(hdelas mellan dessa år på siill 
den ska11skyldige önskar. Har värcle
minskningsavdrag enligt bestiim
mclserna i punkt 2 a av anvisning
arm1 tidigare 111edgi1·its skall motsva
rande belopp avriiknas frtm de kost
nader, för vilka avdrag för ske enligt 
vad nyss sagts. Underlaget för be
räkning av viirdeminskningsavdrag 
skall därvid minskas med belopp 
motsvarande det pi"t vilket avdraget 
beriiknats. 

(anv. till 25 * p. 8 tredje stycket) 
Innebär det nya beslutet att bn el

ler bidrag beviljas med högre belopp 
lin som följer av det tidigare beslu
tet, eller lindras det tidigare beslutet 
pt1 s~ldant siitt att avdrag för repara
tion eller underhåll för tidigare be-
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( 1967:552) eller ombyggnadslåne
förordningen för bostäder 
(1986:693). till elen del kostnaden 
för reparation och underhåll tillsam
mans med ombyggnadskostnaden 
inte överstiger den i låne- eller bi
dragsärcndet godkända kostnaden, 
samt kostnad för reparation och un
derhåll för vilken bidrag har bevil
jats enligt förordningen (1983:974) 
om statligt räntestöd vid förbättring 
av bostadshus, till den del kostnaden 
inte överstiger elen i bidragsärendet 
beräknade kostnaden. 

Beviljas vid ärendets slutliga av
görande hos l:lnemyndigheten inte 
sadant l;\n eller bidrag som nyss 
niimnls eller begriinsas längivningen 
till att avse bara visst slag av om
byggnadsarbeten och skall p{1 grund 
hiirav avdrag medges för kostnad för 
reparation och underhåll giiller föl
jande. Ilar värdeminskningsavdrag 
enligt bestämmelserna i punkt 6 av 
anvisningarna tidigare medge/Is skall 
motsvarande belopp avräknas fr:.i.n 
de kostnader, för vilka avdrag får 
ske enligt vad nyss sagts. Underlaget 
för beräkning av värdcminsknings
avdrag skall därvid minskas med be
lopp motsvarande det pfi vilket av
draget beräknats. 

Innebär det nya beslutet att lån el
ler bidrag beviljas med högre belopp 
iin som följer av det tidigare beslu
tet. eller ändras det tidigare beslutet 
på sådant sätt att avdrag för repara
tion eller underhåll för tidigare be-
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skattningsår av annat skäl medgivits 
med för högt belopp. skall därav för
anlt.-dda tillägg till den för tidigare lir 
fastsUillda inkomsten och övriga 
ändringar i ställd vidtagas för det 
beskattningsår under vilket det nya 
beslutet om lån eller bidrag medde
lats. 

(25 * 2 mom. första stycket c) 
Avdrag för icke göras för 

c) kostnad för reparation och un
derhåll av st1dan fastighet som ägs av 
tre eller flera. antingen direkt eller 
indirekt genom handelsbolag. och 
som inrymmer eller är avsedd att in
rymma bostad i skilda Higenhcter åt 
minst tre deHigare (andelshus). i den 
m{111 den pli dehigare belöpande de
len av kostnaden överstiger hans an
del av tio procent av fastighetens 
taxeringsvärde året näst före taxe
ringsi1ret, 

(anv. till 29 * p. 7) 
Utgifter för anskaffande av en 

byggnad, som är m·sedd ji:ir anviiml
ning i iigarrns rörelse. dras av genom 
iirliga värdeminskningsavdrag. Av
draget beräknas enligt avskrivnings
plan till viss procent för ar riiknat av 
byggnadens anskaffningsvärclc. Be
räkningen görs fr{m elen tidpunkt dä 
byggnaden har färdigställts. I fdiga 
om en byggnad, som iir avsedd att 
anviindas endast ett fatal {ir, far dock 
anskaffningsutgiftcrna i sin helhet 
dras av det ;lr då byggnaden anskaf
fades. 

I en byggnads anskajfningsl'iirde 
inräknas inte utgifter för sådana de
lar och tillbehör, som är avsedda att 
direkt tjäna byggnadens m1Fänd11i11g 
för rörelseändamål (byggnadsinven
taricr). I enlighet härmed räknas 
som byggnadsinventarier i en indu
stribyggnad tillgf111gar avsedda för 
den industriella driften. sasom ma
skiner. anordningar för godstrans
port som t.cx. räls. travasbanor och 
hissar, behällare. stiillningar för lag
ring e.d .. samt anordningar för an
vändningen av dessa tillg[mgar som 
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skattningsår av annat skiil medgivits 
med för högt belopp. skall därav för
anledda tilliigg till den för tidigare år 
fastställda inkomsten och övriga 
iindringar i stilllet vidtagas för det 
beskattningsar under vilket det nya 
beslutet om Utn eller bidrag medde
lats. 

5. Avdrag far inte göras för kost
nad för reparation och underhäil av 
sådan fastighet som ägs av tre eller 
flera. antingen direkt eller indirekt 
genom handelsbolag. och som in
rymmer eller iir avsedd att inrymma 
bostad i skilda liigenheter ät minst 
tre delägare \andelshus), i den man 
den p<i ddiigare bclöpande delen av 
kostnaden överstiger hans andel av 
tio procent av fastighetens taxerings
värde faret näst före taxerings[1ret. 

6. Utgifter för anskaffande av en 
byggnad dras av genom ärliga viir
deminskningsavdrag. Avdraget bc
riiknas enligt avskrivningsplan till 
viss procent för ilr räknat av byggna
dens anskaffningsviirde. Beriik
ningen görs från den tidpunkt dä 
byggnaden har färdigsUllts. I fd1ga 
om en byggnad. som är avsedd att 
användas endast ett fätal :ir. för dock 
anskaffningsutgifterna i sin helhet 
dras av det är d~t byggnaden anskaf
fades. 

I a11skajfi1i11gsl'iirdct f<Jr en bygg
!lllll som iir lll'SCdd för annat iinda
mäl än hostadsii11d11111äl inriiknas 
inte utgifter för siidana delar och till
behör, som iir avsedda att direkt 
tjäna driften (byggnadsinventaricr). 
I enlighet härmed riiknas som bygg
nadsinventarier i jordhruk sådana 
tillgångar som bås, box eller spilta, 
båsm·skiljare, foderhord, foder
grind, ral/enkopp. spallgoll'. utrust
ning för skrap- och .ml11111tgödsli11g 
med tillhörande 11ri11brun11 eller 
gödselbehållare. gödselstad, mjölk-
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t.ex. siirskilda fundament. Som 
byggnadsinventarier riiknas vidare 
ledningar för vatten. avlopp m.m., 
avsedda att direkt tjiina den indust
riella driften. och speciella viirmean
liiggningar. ventilationsanurdning
ar och siirskilda skorstenar för avle
dande av gaser och annat som alstras 
vid produktionen. Som byggnadsin
ventarier i en byggnad som iir av
sedd för affärsiindamitl räknas ex
empelvis hyllor. diskar eller annan 
butiksinrcdning. rulltrappor m.m. 
Tjiinstgör L'n konstruktion. för vil
ken ett byggnads\·iirde har faststiillts 
vid fastighetstaxeringen, i sin helhet 
eller till viss del som maskin eller 
redskap. såsom kan vara fallet med 
oljecisterner och siloanliiggningar. 
anses en s[1dan konstruktion som 
byggnadsinventarier. Diiremot in
räknas i anskaffningsviirdet för en 
byggnad utgifter för sildana ;rnord
ningar som är niidviindiga för bygg
nadens allmiinna am·iindning, s[1som 
ledning flir vatten, avlopp. elektrisk 
ström dler gas och annan liknande 
anordning. Anskaffningsviirdet för 
en ledning som iir ;1vsedd för st1viil 
en byggnads anviindning fi.ir rörel
seiimlamål som byggnadens all
miinna anviindning fördelas mellan 
byggnadsinventarier och byggnaden 
i förh{lllande till hur stor del av led
ningen som tjiinar riirr'lseiinda111åle1 
respektive byggnadens allmiinna an
viindning. Ledningen skall dock i sin 
helhet hiinföras till byggnadsinven
taricr om utgiftenw för ledningen 
till minst tre fjiirdcdelar kan anses 
hiinförliga till rörclseii11da111äle1. Om 
utgifterna för ledniggen till minst tre 
fjiirdedelar kan anses hiinförliga till 
byggnadens allmiinna anviindning 
skall ledningen i sin helhet hänföras 
till byggnaden. 
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ni11grn11/iiggni11g, kylbassiing, pump, 
sddan ledning för elektrisk srröm, 
rnttrn eller ar/opp som iir avsedd för 
drijien ellerfliikt eller renrilatio11.1·{111-
ordni11g. So111 hygg11adsi111 ·e111arier 
riiknas också sådana ril/gängar som 
silo- eller torkanliiggning. fast rrans
porr6r, hiss el/cr likna11de. I en indu
stribyggnad riiknas so111 bygg11adsin-
1·c11wrier tillg{mgar avsedda för den 
industriella driften. säsom maskiner, 
anordningar för godstransport som 
I.ex. riils, traversbanor och hissar, 
beh{1llare. ställningar för lagring 
e.d., samt anordningar för använd
ningen av dessa tillgi111gar som t.ex. 
siirskilda fundament. Som bygg
nadsinventaricr räknas vidare led
ningar för vatten, avlopp m.m .. 
avsedda att direkt tjiina den indust
riella driften. och speciella viir
meanliiggningar. ventilationsanord
ning.ar och siirskilda skorstenar för 
avledande av gaser och annat som 
alstras vid produktionen. Som bygg
nadsinvcntarier i en byggnad som är 
avsedd för affärsiindamä\ räknas ex
empelvis hyllor. diskar eller annan 
butiksinredning. rulltrappor 111.111. 

Tjiinstgör en konstruktion, för vil
ken ett byggnadsviirde har fastställts 
vid fastighetstaxeringen, i sin helhet 
eller till viss del som maskin eller 
redskap, sasom kan vara fallet med 
oljecisterner och siloanläggningar, 
anse~ en sådan konstruktion som 
byggnadsinventarier. Diiremot in
riiknas i anskaffningsvärdct för en 
byggnad utgifter för s{1dana anord
ningar som iir nödvändiga för bygg
nadens allmänna anviindning. s[1som 
ledning för vatten. avlopp. elektrisk 
ström eller gas och annan liknande 
anordning. Anskaffningsviirdet för 
en ledning. som iir avsedd för s:'.1väl 
en byggnads anviindning i driften 
som byggnadens allmänna använd
ning fördelas mellan byggnadsinven
taricr och byggnaden i förhållande 
till hur stor del av ledningen som tjä
nar driften respektive byggnadens 
allmänna anviindning. Ledningen 
skall dock i sin helhet hänföras till 

Prop. 1989/90: 110 

60 



N111·arande lydelse 

I fr{1ga om byggnadsinventarier 
tilliimpas de föreskrifter som enligt 
punkterna 3-5 giillcr för maskim:r 
och andra för stadigvarande bruk 
avsedda inventarier. 

Av punkt /6 tredje stycket fram
g<lr att utgifter för vissa till marken 
hörande anordningar inräknas i an
skaffningsviirdet för en byggnad. 

Har en byggnad uppförts av den 
skattskyldige. lir byggnadens an
skaffningsviirde den skattskyldiges 
utgifter för uppförande av byggna
den. Till anskaffningsviirdet hiinförs 
iiven utgifter för till- eller ombygg
nad. Har en byggnad förvärvats ge
nom kiip, byte eller därmed jfönför
ligt fimg. skall den verkliga utgiften 
utgöra anskaffningsviin.let. Föfl"iir
rndes hyggnaden tillsammans med 
den mark pi1 l'ilken den iir heliigrn. 
anses s<I stor del av vederlaget för 
fastigheten - i förekommande fall 
efter avdrag för egendom som avses 
i 2 kap. 3 * jordabalken - belöpa pä 
byggnaden. som det vid fastighets
taxeringen faststiillda hyggnads1•iir
det utgör av fastighetens hela taxc
ringsviirde. Vad som enligt denna 
beriikning anses belöpa pä byggna
den kan iivcn innefatta byggnadsin
ventarier. Vederlaget for hyggnads
inventarier skall avriiknas. varefter 
anskaffningsvärdet för hyggnadrn 
erhillls. 0111 den del ar vederlaget för 
fi1stighe1en so111 enligt denna beriik
ning i11te anses belöpa pä byggnaden 
jämte bygg11adsi11re111arier l'isas 
111cra 111·se1·ärt örer- eller understiga 
ett skäligt markvärde. får dock det 
för hyggnaden beriiknadc ansk4J
ningSl'iirdct jämkas. Har den skatt
skyldige eller nilgon, som st<lr ho
nom niira. vidtagit åtgärder för att 
den skattskyldige skall kunna tillgo-
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byggnadsinventarier om utgifterna 
för ledningen till minst tre fjärdede
lar kan anses hiinförliga till driftrn. 
Om utgifterna för ledningen till 
minst tre fjiirdcdelar kan anses hän
förliga till byggnadens allmiinna an
vändning skall ledningen i sin helhet 
hiinföras till byggnaden. 

I fri1ga om byggnadsinventarier 
tilliimpas de föreskrifter som enligt 
punkterna 12-/.1 giillcr för maskiner 
och andra för stadigvarande bruk 
avsedda inventarier. 

Av punkt 7 tredje stycket framg{1r 
att utgifter för vissa till marken hö
rande anordningar inriiknas i an
skaffningsviirdet för en byggnad. 

Har en byggnad uppförts av ckn 
skattskyldige. är byggnadens an
skaffningsvärde den skattskyldiges 
utgifter för uppförande av byggna
den. Till anskaffningsviirdet hi\nförs 
även utgifter för till- eller ombygg
nad samt 1·iirdc m· byggnad som en
ligt punkt 8 111• a111·is11i11gama till 22 ~ 
l//gör intiikl a1· näringsl'erksamhet 
för fizstighetsiigaren. Till anskaff-
11i11gsriirdct hii11fiirs 1·id11rc wgificr 
fDr repara1io11 och underhåll för 
Pilka m·drag i111e 111edgcs på grund m· 
fiirl'skrifiema i punkt./ eller 5 och för 
vilka hidrag inte har l//gått. Har en 
byggnad förviirvats genom köp. byte 
eller diirmcd jämförligt fiing. skall 
den verkliga utgiften utgöra anskaff
ningsvärdct. Har byggnader förl'är-
1·11ts tillsammans med den mark p{1 
1·ilk11 de iir belägna, anses s[1 stor del 
av vederlaget för fastigheten - i före
kommande fall efter avdrag för 
egendom som avses i 2 kap. 3 * jor
dabalken - belöpa pä särskilda bygg-
1wder eller hyggnadsbestånd som det 
vid fastighetstaxeringen fastställda 
eller med tilliimpni11g härar beriik
fl(U/e 1·iirdct ar skilda byggnader eller 
hyggnadsbcstånd utgör av fastighe
tens hela taxeringsviirde. Vad som 
enligt denna beriikning anses belöpa 
p;i byggnader kan även innefatta 
byggnadsinventarier. Vederlaget för 
byggnadsinvcntarier skall avräknas, 
varefter anskaffningsviirdet för 
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dorlikna sig ett högre anskaffnings
viirde iin som synes rimligt och kan 
det antas att detta har skett för att åt 
någon av dem bereda obehörig fiir
m{t11 i beskattningsavscende. skall 
anskaffningsvärdet i skiilig m:ln jäm
kas. 

I far i'fl inrcsteringsrcserr e. d. eller 
niiringsbidrag 111gits i w1s1>råk får an
skaffi1i11g m· en hyggnad, skall som 
11nskajji1ing.n-ärde för hyggnadm 
anses den 1wkliga lllgiften för bygg
naden minskad med det iampråk
ta~na beloppct. 

0

Övergiir en byggnad till en ny 
iigare p:.'1 annat siitt iin genom köp, 
byte eller därmed jämförligt föng. 
for den nye iigaren göra de viirde
minskningsavdrag pit byggnaden 
som skulle ha tillkommit den förre 
iigaren om denne fortfarande hade 
ägt byggnaden. 

Procentsatsen för viirdeminsk
ningsanlrag i friiga om en byggnad 
hest~1ms med hiinsyn till den tid 
byggnaden anses kunna utnyttjas. 
Diirvid skall beaktas även sådana 
omständigheter som att byggnadens 
anvi1ndningstid kan antas komma att 
riina inflytande av framtida rationa
liseringar. teknikens utveckling. om
läggning av verksamhet och lik
nande förhållanden. Är pi1 grund av 
siirskilda omstiindigheter av annan 
art än nyss nämnts byggnadens 
viirdc för r6relsen begriinsat till för
hi1\landevis kort tid, skall hänsyn tas 
även till detta. S~1 kan vara fallet ex
empelvis dii fräga är om en byggnad 
för utnyttjande av en begränsad 
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byggnader erhålls. Det sa111ma11-
lagda anskajji1ingsviirde1 för bygg
naderna får jämkas om den del av re
derlagct f6r fastigheten som enligt 
denna beriikning illlc anses belöpa på 
hrggnaderna jiimte hygg11adsim·e11-
tarier 1•isas mera avsel'iirt över- eller 
understiga riirdet m· mark. växande 
skog. naturtillgångar. särskilda för
måner 111. m. som har förviin·ats. Har 
den skattskyldige eller någon, som 
sti1r honom nära. vidtagit åtgärder 
för att den skattskyldige skall kunna 
tillgodoräkna sig ett högre anskaff
ningsviirde iin som synes rimligt och 
kan det antas att detta har skett för 
att iit nagon av dem bereda obehörig 
förm[m i bcskattningsavseende. 
skall anskaffningsviirdet i skälig mån 
jämkas. 

Övergår en byggnad till en ny 
iigan: pa annat Slitt än genom köp. 
byte eller därmed jämförligt fäng. 
får den nye iigaren göra de viirde
minskningsavdrag pil byggnaden 
som skulle ha tillkommit den förre 
ägaren om denne fortfarande hade 
iigt byggnaden. 

Procentsatsen för värdeminsk
ningsavdrag i fråga om en byggnad 
bestäms med hiinsyn till den tid 
byggnaden anses kunna utnyttjas. 
Därvid skall beaktas även sådana 
omstiindigheter som att byggnadens 
anviindningstid kan antas komma att 
röna inflytande av framtida rationa
liseringar. teknikens utveckling. om
läggning av verksamhet och lik
nande förhållanden. Är pa grund av 
särskilda omständigheter av annan 
art iin nyss nämnts byggnadens 
viirde för verksamheten begränsat 
till förh;\\landevis kort tid. skall hiin
syn tas även till detta. Si\ kan vara 
fallet exempelvis då fråga är om en 
byggnad för utnyttjande av en be-
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malmfyndighet eller dii en byggnad. 
som är belägen på annans mark och 
som används i rörelse, vid nyttjande
rättens upphörande inte skall lösas 
av jordiigaren. 

Utrangeras en i rörelse använd 
byggnad, får avdrag göras för Yad 
som återstttr oavskrivct av anskaff
ningsvärdct i den m[in beloppet 
överstiger vad som inflyter genom 
avyttring av byggnadsmatcrial e.d. i 
samband med utrangeringen. Ufr 
anv. till 22 § p. 3 och anv. till 25 § p. 
2a) 

(anv. till 29 § p. 16) 
Utgifter för anskaffande av så

dana markanliiggningar pt1 fastighet. 
avsedd för användning i ägarens rö
relse. som avses i andra stycket, dras 
av genom årliga värderninskningsav
clrag. Avdrag medges, om inte annat 
följer av sjätte stycket, endast för sä
dana utgifter som har bestritts av 
den skattskyldige själv och endast 
om utgifterna avser arbeten som har 
utförts under tid då han har iigt fas
tigheten. Avdraget beräknas enligt 
avskrivningsplan till 5 procent för är 
räknat av tre fjiirdedelar 111• anlägg
ningens 11nskafji1i11gs1'iirde. !::kräk
ningen görs från den tidpunkt dit an
läggningen har färdigställts. I fr{iga 
om en anläggning, som iir avsedd att 
användas endast ett fatal år. får dock 
anskaffningsutgiftcrna i sin helhet 
dras av det fa dfl anläggningen an
skaffades. 

Till markanläggning hänförs s{1-
dant markarhete som behövs för att 
marken skall göras plan eller fast. 
såsom röjning. schaktning, rivning 
av byggnad eller annat som tidigare 
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gränsad malmfyndighet eller då en 
byggnad, som iir belägen pi\ annans 
mark och som används i 1wksamhet. 
vid nyttjanderättens upphörande 
inte skall lösas av fastighetsägaren. 

Har m byggnad l'llrit att hänföra 
till pril'llthosuul under tidigare l>e
skattningsår skall m·drag för viirde
minskning anses ha medge/Is med 
1.5 procent m· anskafji1ingsviirdet för 
rarje sadant beskallningsår. 

·Utrangeras en byggnad, får av
drag göras för vad som återstär oav
skrivet av anskaffningsvärdet i den 
mån beloppet överstiger vad som in
flyter genom avyttring av byggnads
material e.d. i samband med ut
rangeringen. 

7. Utgifter för anskaffande av en 
markanläggning på en fastighet. av
sedd för användning i ägarens 11ä
ri11gs1•erksamhet, dras - om annat 
inte fijljer av punkt 8 andra stycket -
av genom i1rliga viirdeminskningsav
drag. Avdrag medges. om inte annat 
följer av andra eller femte stycket. 
endast för st1dana utgifter som har 
bestritts av den skattskyldige själv 
och endast om utgifterna avser arbe
ten som har utförts under tid d[1 han 
har iigt fastigheten. Avdraget be
riiknas enligt avskrivningsplan till](} 
procent för år riiknat ar an
skajfningsviirdet m· täckdiken och 
skogsriigar och till 5 procent för år 
räknat av a11skajji1ingsviirdet m· and
ra markanläggningar. Beräkningen 
görs från den tidpunkt d;I anlägg
ningen har färdigställts. I fråga om 
en anliiggning. som är avsedd att an
vändas endast ett fåtal är, får dock 
anskaffningsutgifterna i sin helhet 
dras av det är då anläggningen an
skaffades. 

Till markanHiggning hänförs så
dant markarbete som behövs för att 
marken skall göras plan eller fast. 
såsom röjning. schaktning. rivning 
av byggnad eller annat som tidigare 
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har funnits p{1 fastigheten. uppföran
det av stödmurar och torrliiggning 
av marken. Till markanläggning 
hänförs ocks<I olika anordningar s<l
som viigar, kanaler. hamninlopp och 
andra tillfarter, körplancr. parke
ringsplatser. fotbollsplaner och ten
nisbanor eller diirmed jämförliga an
liiggningar fiir personal. plante
ringar e.d. samt. i den mån de inte 
vid fastighetstaxering iir att hiinföra 
till byggnad. iiven brunnar. kiillare 
och tunnlar e .d. 

Till rnarkanliiggning hiinförs inte 
siidana anordningar som är avsedda 
att anviindas tillsammans med vissa 
maskiner eller andra för stadigva
rande bruk avsedda inventarier i rii
rd.1·e dia sitdana inventarier som 
anviinds för viss verksamhet såsom 
fundament e.d .. industrispar. tra
versbanor samt ledningar för vatten. 
avlopp. elektrisk ström. gas m.m. 
(markinventarier). Till markinven
tarier hiinförs ocksä sfangsel och 
andra jiimförliga avspiirrnings
anordningar. Anskaffningsvärdet 
för en ledning som iir avsedd för så
viil den p{t fastigheten bedrivna 
verksamheten som en byggnads all
miinna anviindning fördelas mellan 
markinventarier och byggnaden i 
förhMlande till hur stor del av led
ningen som t.iiinar den pä fastighe
ten bi:drivna verksamheten respek
tive byggnadens allmiinna anviind
ning. Ledningi:n skall dock i sin hel
het hiinföras till markinventarier om 
utgifterna för ledningen till minst tre 
fjärdedelar kan anses hänförliga till 
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har funnits pi1 fastigheten. uppför
ande av stödmurar och torrliiggning 
av marken. Till markanliiggning 
hiinförs ocksä olika anordningar så
som viigar, kanaler, hamninlopp och 
andra tillfarter. körplancr, parke
ringsplatser, fotbollsplaner och ten
nisbanor eller därmed jämförliga an
liiggningar för personal. plante
ringar i:.d .. täckdike, öppet dike, in
val/11i11gs- och 1·a11enal'ledningsföre
tag, mark- eller skog1Tiig samt. i den 
111{111 de inte vid fastighetstaxering är 
att hiinföra till byggnad, iiven brun
nar. kiillare och tunnlar e.d. Till an
ska!fning.1Tiirdet för markanliigg-
11i11g hänförs ii\"('/l värdet m· t'n mark
a11liigg11ing som enligt punkt 8 ai· an
visningarna till 22 ~ utgör intiikt av 
näri11g.1·1·crksamhet för fastighetsäga
ren. I a11skajji1i11g.1Tiirdet får inräk
nas utgifter för iståndsiillande och 
omläggning lll' el/ förut anlagt täck
dike. I täckdike inbegrips tiickt a1•
lopp i direkt anslwning till ett täck
dike. 

Till markanläggning hänförs inte 
s<'1dana anordningar som iir avsedda 
att användas tillsamman~ med vissa 
maskiner eller andra för stadigva
rande bruk avsedda inventarier i nii
ringsrerksamhet eller sådana inven
tarier som används för viss verksam
het såsom fundament e.d .. industri
spilr. traversbanor. gödsell>assäng 
som iir helägcn lllanf ör djurstall, 
11rinhru11n eller liknande anordning 
samt ledningar för vatten. avlopp. 
elektrisk ström, gas m.m. (mark
inventarier). Till markinventarier 
hiinförs ocks{1 stängsel och and
ra jiimförliga avspärrningsanord
ningar. Anskaffningsvärdet för en 
ledning som iir avsedd för si1väl den 
p<I fastigheten bedrivna vi:rksamhe
tcn som en byggnads allmänna an
viindning fördelas mellan markin
ventarier och byggnaden i förhål
lande till hur stor del av ledningen 
som tjiinar den på fastigheten be
drivna verksamheten respektive 
byggnadens allmänna användning. 
Ledningen skall dock i sin helhet 
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den pft fastigheten bedrivna verk
samheten. Om utgifterna till minst 
tre fjärdedelar kan anses hänförliga 
till byggnadens allmänna använd
ning skall ledningen i sin helhet hän
föras till byggnaden. 

I fräga om markinventarier tilläm
pas de föreskrifter som enligt punk
terna 3-5 giiller för maskiner och 
andra för stadigvarande bruk av
sedda inventarier. 

Har en investcringsresen· e. d. eller 
niiringsbidrag tagits i anspråk för an
skaffni11g av en markanliiggni11g, 
skall som a11skaffning51·iirde för 
markanläggningen anses den verk
liga wgijien för markanläggningen 
minskad med frra tredjedelar av det 
ianspråktagna beloppet. 

Övergt1r en rörelsefastighet till en 
ny ägare på annat sätt än genom 
köp. byte eller därmed jämförligt 
föng, får den nye ägaren göra de vär
deminskningsavdrag för markan
läggning som skulle ha tillkommit 
den förre ägaren, om denne fortfa
rande hade ägt fastigheten. 

Övergår en fastighet till en ny 
ägare genom köp, byte eller därmed 
jämförligt fäng, får överlåtaren det 
ilr då överlåtelsen sker göra avdrag 
för den del av det al'skriv11i11gsbara 
anskaffningsvärdet för vilken han 
inte tidigare har medgetts avdrag. 
Vad nu sagts giiller även när den på 
fastigheten bedrivna rörelsen läggs 
ned och fastighetens markanlägg
ningar på grund därav saknar värde 
för fastighetens ägare. (jfr anv. till 
22*p.4) 

(anv. till 29 * p. l tredje stycket) 
Utgifter för inköp och plantering 

av triid och buskar för yrkesmässig 
frukt- eller bärodling får efter den 
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hänföras till markinventarier om ut
gifterna för ledningen till minst tre 
fjärdedelar kan anses hänförliga till 
den på fastigheten bedrivna verk
samheten. Om utgifterna till minst 
tre fjiirdedelar kan anses hiinförliga 
till byggnadens allmänna använd
ning skall ledningen i sin helhet hän
föras till byggnaden. 

I fråga om markinventarier tilläm
pas de föreskrifter som enligt punk
terna 12-14 gäller för maskiner och 
andra för stadigvarande bruk av
sedda inventarier. 

Övergår en fastighet till en ny 
ägare på annat sätt än genom köp, 
byte eller därmed jämförligt fång, 
får den nye ägaren göra de värde
minskningsavdrag för markanlägg
ning som skulle ha tillkommit den 
förre ägaren om denne fortfarande 
hade ägt fastigheten. 

Övergår en fastighet till en ny 
ägare genom köp, byte eller därmed 
jämförligt fång, fär överlåtaren det 
år då överlåtelsen sker göra avdrag 
för den del av anskaffningsvärdet för 
vilken han inte tidigare har medgetts 
avdrag. Vad nu sagts gäller även när 
den på fastigheten bedrivna verk
samheten läggs ned och fastighetens 
markanläggningar på grund därav 
saknar värde för fastighetens ägare. 

Har e11 markanliiggni11g tillhört 
privatbostadsfastighet under tidigare 
beskallningsår skall avdrag för vär
deminsk11ing anse/Is ha medge/Is för 
varje såda111 beska1111ingsår. 

8. Utgifter för inköp och plante
ring av träd och buskar för frukt- el
ler bärodling får efter den skattskyl-
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skattskyldiges eget val dras av an
tingen i sin helhet det år då inköpet 
eller plameringen har ägt rum eller 
genom årliga värdeminskningsav
drag. Värdeminskningsavdraget be
räknas enligt avskrivningsplan till 
viss procent för år räknat av odling
ens anskaffningsvärde. Beräkningen 
görs från den tidpunkt då odlingen 
har färdigställts. Procentsatsen för 
värdeminskningsavdrag bestäms ef
ter den tid odlingen beräknas vara 
ekonomiskt användbar. Föreskrif
terna i punkt /6 ~jätte och sjunde 
styckena skall tillämpas. (jfr anv. till 
22 * p. 1 tredje stycket) 

(anv. till 22 § p. 7) 
Avdrag på grund av avyttring av 

skog medges enligt bestämmelserna 
i denna anvisningspunkt. Bedöm
ningen av rätten till avdrag sker med 
utgångspunkt i skogens anskaff
ningsvärdi: och gällande ingångs
värde. Med anskaffningsvärde 
avses det värde som belöper på skog 
och skogsmark vid förvärv av jord
bruksfastighet. Med g ä 11 ande in -
gångsvärde avses anskaffnings
värdet minskat med avdrag som har 
medgetts enligt denna anvisnings
punkt. I punkt 8 föreskrivs hur 
anskaffningsvärdet och det gällande 
ingångsvärdet beräknas. Med 
avdragsgrundande skogsin
t ä k t avses ett belopp som motsva
rar summan av beskattningsårets 
hela intäkt på grund av upplåtelse av 
avverkningsrätt och 60 procent av 
beskattningsårets intäkt på grund av 
avyttrade skogsprodukter eller på 
grund av att den skattskyldige har 
tillgodogjort sig skl)gsprodukter i 
förFiirFskällan eller för eget bruk el
ler i annan av honom bedriven verk
samhet. 

Fysisk person får under innehavs
tiden avdrag med högst 50 procent 
av anskaffningsvärdet. Vid taxe-
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diges eget val dras av antingen ome
delbart eller genom årliga värde
minskningsavdrag. Värdeminsk
ningsavdraget beräknas enligt av
skrivningsplan till viss procent för år 
räknat av odlingens anskaffnings
värde. Beräkningen görs från den 
tidpunkt då odlingen har färdig
ställts. Procentsatsen för värde
minskningsavdrag bestäms efter den 
tid odlingen beräknas vara ekono
miskt användbar. Föreskrifterna i 
punkt 7 femte och sjätte styckena 
skall tillämpas. 

Avdrag får göras omedelbart för 
utgifter för anläggning U\' ny skog 
och för dikning som främjar skogs
bruk. 

9. Avdrag på grund av avyttring av 
skog på jordbruksfastighet (skogsav
drag) medges enligt bestämmelserna 
i denna anvisningspunkt. Bedöm
ningen av rätten till avdrag sker med 
utgångspunkt i skogens anskaff
ningsvärde och gällande ingångs
värde. Med anskaffningsvärde 
avses det värde som belöper på skog 
och skogsmark vid förvärv av jord
bruksfastighet. Med g ä 11 ande in -
gångsvärde avses anskaffnings
värdet minskat med avdrag som har 
medgetts enligt denna anvisnings
punkt. I punkt JO föreskrivs hur an
skaffningsvärdet och det gällande 
ingångsvärdet beräknas. Med 
avdragsgrundande skogsin
t ä k t avses ett belopp som motsva
rar summan av beskattningsårets 
hela intäkt på grund av upplåtelse av 
avverkningsrätt och 60 procent av 
beskattningsårets intäkt på grund av 
avyttrade skogsprodukter eller på 
grund av att den skattskyldige har 
tillgodogjort sig skogsprodukter för 
eget bruk eller i annan förvärvs
källa. 

Fysisk person får under innehavs
tiden avdrag med högst 50 procent 
av anskaffningsvärdet. Vid taxe-
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ringen för visst beskattningsår med
ges avdrag med högst halva den av
dragsgrundande skogsintäkten. 

Har fysisk person förvärvat fastig
heten genom köp, byte eller därmed 
jämförligt fång eller genom fastig
hetsreglering eller klyvning och visar 
han genom intyg från lantbruks
nämnd eller på annat sätt att förvär
vet utgör ett led i jordbrukets eller 
skogsbrukets yttre rationalisering 
( rationaliseringsförvärv). medges 
avdrag med högst hela den avdrags
grundande skogsintäkten. Sådant 
avdrag medges endast vid taxe
ringen för det beskattningsår under 
vilket fastigheten har förvärvats och 
för de därpå följande fem beskatt
ningsåren. Vid fastighetsreglering 
och klyvning räknas som förvärvs
tidpunkt den tidpunkt för tillträde 
som gäller enligt fastighetsbildnings
lagen ( 1970:988) eller, om den skatt
skyldige har yrkat det och fastighets
bildning sökts, den tidpunkt för till
träde som gäller enligt skriftligt av
tal. Det sammanlagda avdragsbe
loppet enligt detta stycke får inte 
överstiga 50 procent av det anskaff
ningsvärde som belöper på rationa
liseringsförvärvet. 

Dödsbo får, såvitt gäller fastighet 
som vid dödsfallet ägdes av den av
lidne, avdrag enligt de bestämmelser 
som skulle ha gällt för den avlidne. 

Har fastigheten förvärvats av juri
disk person medges avdrag under in
nehavstiden med högst 25 procent 
av anskaffningsvärdct. Vid taxe
ringen för visst beskattningsår med
ges avdrag med högst halva den av
dragsgrundande skogsintäkten. Vad 
som sägs i detta stycke gäller dock 
inte dödsbo i sådant fall som avses i 
det föregående stycket. 

I fråga om handelsbolag och 
dödsbo, för vilket reglerna om han
delsbolag skall tillämpas. beräknas 
avdraget för bolaget respektive 
boet. 

Rätt till avdrag föreligger inte så
vitt gäller intäkt som den skattskyl
dige tar upp till beskattning efter det 
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ringen för visst beskattningsår med
ges avdrag med högst halva den av
dragsgrundande skogsintäkten. 

Har fysisk person förvärvat fastig
heten genom köp, byte eller därmed 
jämförligt fång eller genom fastig
hetsreglering eller klyvning och visar 
han genom intyg från lantbruks
nämnd eller på annat sätt att förvär
vet utgör ett led i jordbrukets eller 
skogsbrukets yttre rationalisering 
(rationaliseringsförvärv), medges 
avdrag med högst hela den avdrags
grundande skogsintäkten. Sådant 
avdrag medges endast vid taxe
ringen för det beskattningsår under 
vilket fastigheten har förvärvats och 
för de därpå följande fem beskatt
ningsåren. Vid fastighetsreglering 
och klyvning räknas som förvärvs
tidpunkt den tidpunkt för tillträde 
som gäller enligt fastighetsbildnings
lagen (1970:988) eller, om den skatt
skyldige har yrkat det och fastighets
bildning sökts, den tidpunkt för till
träde som gäller enligt skriftligt av
tal. Det sammanlagda avdragsbe
loppet enligt detta stycke får inte 
överstiga 50 procent av det anskaff
ningsvärde som belöper på rationali
seringsförvärvet. 

Dödsbo får, såvitt gäller fastighet 
som vid dödsfallet ägdes av den av
lidne, avdrag enligt de bestämmeiser 
som skulle ha gällt för den avlidne. 

Har fastigheten förvärvats av juri
disk person medges avdrag under in
nehavstiden med högst 25 procent 
av anskaffningsvärdet. Vid taxe
ringen för visst beskattningsår med
ges avdrag med högst halva den av
dragsgrundande skogsintäkten. Vad 
som sägs i detta stycke gäller dock 
inte dödsbo i sådant fall som avses i 
det föregående stycket. 

I fråga om handelsbolag och 
dödsbo, för vilket reglerna om han
delsbolag skall tillämpas, beräknas 
avdraget för bolaget respektive 
boet. 

Rätt till avdrag föreligger inte så
vitt gäller intäkt som den skattskyl
dige tar upp till beskattning efter det 
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att all skogsmark. som ingår i för
viirvsbllan, har förviirvats av ny 
iigarc. 

Avdrag medges vid taxeringen en
dast med helt hundratal kronor och 
ink med lägrc belopp iin 5 000 kro
nor. Bedrivs skogsbruk i form av en
kelt bolag eller under samäganderlitt 
för dock. såvida ett för hela den ge
mensamt bedrivna verksamheten 
beräknat avdrag hade uppgått till 
minst 5 {)(){) kronor. avdraget för 
varje delägare uppg{1 till lägst 1 OOU 
kronor. 

(anv. till 22 ~ p. 8) 
Ilar ji1s1igl11:1 förvlirvats genom 

köp. byte eller därmed jämförligt 
fäng anses - om annat ej följer av 
detta stycke eller tredje stycket sista 
meningen - som anskaffningsvärde 
s{1 stor del av vcckrlagct för fastighe
ten som fastighetens skogsbruks
viirde utgör av hela taxeringsvärdet 
vid förviirvstillfället. Kan detta be
riikningssätt inte tilliimpas eller är 
det uppenbart att det skulle ge ett 
värde som avviker från det verkliga 
vederlaget för skog och skogsmark. 
tas som anskaffningsvärde upp ett 
bclopp som kan anses svara mot det 
verkliga vederlaget. Vad sist sagts 
gäl kr ocksä för vederlag som utgt1r. 
vid fastighetsreglering eller klyvning 
pa grund av att värdet av den skog 
och skogsmark som har tillagts den 
skatt~kyldige överstiger värdet av 
den skog och skogsmark som har 
frångatt honom. 

l fråga om rationaliscringsförvärv 
far i anskaffning.svärdet, förutom ve
derlaget för skog och skogsmark, 
också inräknas den del av övriga 
kostnader med anledning av förvär
vet som belöper på den förvärvade 
skogen och skogsmarken. 

Ilar fastighet förvärvats genom 
annat fäng än som sägs i första 
stycket gäller följande. Omfattar 
förvärvet all skogsmark i den före
gitende ägarens förvärvskiilla, över
tar den nye ägaren den föregående 
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att all skogsmark, som ingilr i för
viirvskällan, har förvärvats av ny 
ägare. 

Avdrag medges vid taxeringen en
dast mcd helt hundratal kronor och 
inte med Higre belopp än 15 000 kro
nor. Bedrivs skogsbruk i form av en
kelt bolag eller under samäganderätt 
får dock, såvida ett för hela den ge
mensamt bedrivna verksamheten 
beräknat avdrag hade uppgått till 
minst 15 000 kronor, avdraget för 
varje deliigare uppgå till lägst 3 000 
kronor. 

JO. Har jordhr11ksfas1ighet förvär
vats genom köp, byte eller därmed 
jiimförligt fang anses - om annat ej 
följer av detta stycke eller tredje 
stycket sista meningen - som an
skaffningsvärde enligt punk! 9 så stor 
del av vederlaget för fastigheten som 
fastighetens skogsbruksvärde utgör 
av hela taxeringsvärdet vid förvärvs
tillfället. Kan detta beräkningssätt 
inte tillämpas eller är det uppenbart 
att det skulle ge ett värde som avvi
ker från det verkliga vederlaget för 
skog och skogsmark, tas som an
skaffningsvärde upp ett belopp som 
kan anses svara mot det verkliga ve
derlaget. Vad sist sagts gäller också 
för vederlag som utglir vid fastig
hetsreglering eller klyvning på grund 
av att värdet av den skog och skogs
mark som har tillagts den skattskyl
dige överstiger värdet av den skog 
och skogsmark som har frångått ho
nom. 

I fråga om rationaliseringsförvärv 
far i anskaffning.svärdet. förutom ve
derlaget för skog och skogsmark. 
ocks<I inräknas den del av övriga 
kostnader med anledning av förvär
vet som belöper på den förvärvade 
skogen och skogsmarken. 

Har fastighet förvärvats genom 
annat fång än som sägs i första 
stycket gäller följande. Omfattar 
förvärvet all skogsmark i den före
gående ägarens förvärvskälla, över
tar den nye ägaren den föregående 
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ägarens anskaffningsvärde och gäl
lande ing<lngsvärde. Omfattar för
värvet endast en del av skogsmar
ken. anses som anskaffningsvärde 
och gällande ingtmgsvärde för den 
nye ägaren s{1 stor del av den före
gående ~igarens anskaffningsvärdc 
och giillande ingångsvärde som vär
det av den förvärvade skogen och 
skogsmarken utgör av värdet av all 
skog och skogsmark i förvärvskällan 
vid förvärvstillfället. Omfattar för
värvet mindre än 20 procent av vär
det av all skog och skogsmark i för
värvskällan. och är inte fråga om 
ideell andel av fastighet, får den nye 
ägaren dock inte något anskaffnings
värde eller gällande ingångsvärde. 
Vad som sägs i detta stycke gäller 
också om ett företag har förvärvat 
fastigheten frim ett annat företag 
inom samma koncern. 

Skattskyldig, som har förvärvat 
fastighet på sätt som anges i det före
gående stycket, skall vid tillämpning 
av punkt 7 anses ha medgetts avdrag 
med det belopp varmed hans an
skaffningsvärdc vid förvärvstillfället 
överstigit hans gällande ingångs
värde. 

Har del av den skattskyldiges 
skogsmark förviirvats av ny ägare, 
anses den skattskyldiges anskaff
ningsvärdc och gällande ingångs
värdc ha minskat i samma propor
tion som minskningen av värdet av 
förvärvskällans skog och skogs
mark. Omfattar förvärvet mindre än 
20 procent av värdet av förvärvskäl
lans skog och skogsmark, och är inte 
fråga om ideell andel av fastighet, 
reduceras dock inte den skattskyldi
ges anskaffningsviirde och gällande 
ingångsvärdc. Vad som sägs i detta 
stycke gäller också om värdet av fas
tighetens skog och skogsm.ark mins
kas på grund av fastighetsreglering 
eller klyvning. 

Skall ersättning för skog och 
skogsmark beskallas enlig! punk! 4 
andra eller tredje stycket av am'is
ningarna 1ill 35 !$. anses vid tillämp
ningen av det föregående stycket 
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ägarens anskaffningsvärdc och gäl
lande ingångsvärde. Omfattar för
värvet endast en del av skogsmar
ken, anses som anskaffningsvärdc 
och gällande ingångsvärde för den 
nye ägaren så stor del av den före
g<lcnde ägarens anskaffningsvärde 
och gällande ingångsvärde som vär
det av den förvärvade skogen och 
skogsmarken utgör av värdet av all 
skog och skogsmark i förvärvskällan 
vid förärvstillfället. Omfattar för
värvet mindre än 20 procent av vär
det av all skog och skogsmark i för
värvskällan. och är inte fråga om 
ideell andel.av fastighet. får den nye 
ägaren dock inte något anskaffnings
värde eller gällande ingångsvärdc. 
Vad som sägs i detta stycke gäller 
också om ett företag har förvärvat 
fastigheten från ett annat företag 
inom samma koncern. 

Skattskyldig. som har förvärvat 
fastighet på sätt som anges i det före
gående stycket, skall vid tillämpning 
av punkt 9 anses ha medgetts avdrag 
med det belopp varmed hans an
skaffningsvärde vid förvärvstillfällct 
överstigit hans gällande ingångs
värde. 

Har del av den skattskyldigcs 
skogsmark förvärvats av ny ägare. 
anses den skattskyldigcs anskaff
ningsvärdc och gällande ingångs
värdc ha minskat i samma propor
tion som minskningen av värdet av 
förvärvskällans skog och skogs
mark. Omfattar förvärvet mindre än 
20 procent av värdet av förvärvskäl
lans skog och skogsmark. och är inte 
fråga om ideell andel av fastighet, 
reduceras dock inte den skattskyldi
ges anskaffningsvärde och gällande 
ingångsvärde. Vad som sägs i detta 
stycke gäller också om värdet av fas
tighetens skog och skogsmark mins
kas på grund av fastighetsreglering 
eller klyvning. 

Har sådan ersättning som avses i 
25 .~ 2 mom. andra eller tredje stycke! 
lagen (1947:576) om statlig inkomst
skalt erhållits för skog och skogs
mark, anses vid tillämpningen av det 
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som om den ifrågavarande skogen 
och skogsmarken har förvärvats av 
ny ägare. 

Något anskaffningsvärde eller gäl
lande ingångsvärde beräknas inte 
för fastighet som utgör omsättnings
tillgång i rörelse. Bestämmelserna i 
femte stycket gäller också i fall då 
fastighet enligt punkt 2 a11dra 
stycket av anvisningarna till 27 § har 
blivit omsättningstillgång i en av den 
skattskyldige bedriven tomtrörelse. 
Sådan fastighet skall därvid anses ha 
förvärvats av ny ägare. 

(anv. till 22 § p. 9) 
Avdrag för substansminskning på 

grund av utvinning av naturtill
gångar samt avdrag för avsättning 
som avser framtida substansminsk
ning på grund av sådan utvinning 
medges enligt bestämmelserna i 
denna anvisningspunkt. 

För inträdd substansminskning 
medges avdrag vid taxeringen för ett 
visst beskattningsår med högst ett 
belopp som, tillsammans med de av
drag som har medgetts för tidigare 
beskattningsår, motsvarar den del av 
anskaffningsvärdet för hela till
gången som belöper på utvinningen 
före beskattningsårets utgång. 

Har den skattskyldige genom 
skriftligt avtal upplåtit rätt till utvin
ning och har han uppburit förskotts
betalning för utvinningen, får han 
göra avdrag för belopp som i räken
skaperna har avsatts för framtida 
substansminskning. Vid taxeringen 
för ett visst beskattningsår medges 
avdrag med högst ett belopp mot
svarande den del av anskaffnings
värdet för hela naturtillgången som 
kan anses belöpa på den framtida ut
vinning för vilken förskottsbetalning 
har erhållits. Avdraget skall åter
föras till beskattning nästföljande 
beskattningsår. 

Avdrag enligt föregående stycke 
medges dock inte om upplåtelseav
talet har ingåtts mellan varandra 
närstående personer eller mellan nä-
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föregående stycket som om den ifrå
gavarande skogen och skogsmarken 
har förvärvats av ny ägare. 

Något anskaffningsvärde eller gäl
lande ingångsvärde beräknas inte 
för fastighet som utgör omsättnings
tillgång i näringsverksamhet. Be
stämmelserna i femte stycket gäller 
också i fall då fastighet enligt punkt 
3 tredje stycket av anvisningarna till 
21 § har blivit omsättningstillgång i 
en av den skattskyldige bedriven 
tomtrörelse. Sådan fastighet skall 
därvid anses ha förvärvats av ny 
ägare. 

11. Avdrag för substansminskning 
på grund av utvinning av naturtill
gångar samt avdrag för avsättning 
som avser framtida substansminsk
ning på grund av sådan utvinning 
medges enligt bestämmelserna i 
denna anvisningspunkt. 

För inträdd substansminskning 
medges avdrag vid taxeringen för ett 
visst beskattningsår med högst ett 
·belopp som, tillsammans med de av
drag som har medgetts för tidigare 
beskattningsår, motsvarar den del av 
anskaffningsvärdet för hela till
gången som belöper på utvinningen 
före beskattningsårets utgång. 

Har den skattskyldige genom 
skriftligt avtal upplåtit rätt till utvin
ning och har han uppburit förskotts
betalning för utvinningen, får han 
göra avdrag för belopp som i räken
skaperna har avsatts för framtida 
substansminskning. Vid taxeringen 
för ett visst beskattningsår medges 
avdrag med högst ett belopp mot
svarande den del av anskaffnings
värdet för hela naturtillgången som 
kan anses belöpa på den framtida ut
vinning för vilken förskottsbetalning 
har erhållits. Avdraget skall ·åter
föras till beskattning nästföljande 
beskattningsår. 

Avdrag enligt föregående stycke 
medg~s dock inte om upplåtelseav
talet har ingåtts mellan varandra 
närstående personer eller mella'n nä-
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ringsidkarc som har intressegemen
skap (moder- och dotterföretag eller 
företag under i huvudsak gemensam 
ledning). Som närstående till fysisk 
person räknas dels personer som an
ges i 35 § I a mom., dels sådana få
mansföretag som avses i nämnda 
lagrum och i vilka den fysiska perso
nen eller någon honom närstående 
person är företagsledare eller - di
rekt eller genom förmedling av juri
disk person - äger aktier eller ande
lar. 

Anskaffningsvärdet för en natur
tillgång beräknas med utgångspunkt 
i den skattskyldiges faktiska utgift 
för förvärvet eller, om fastigheten 
har förvärvats på annat sätt än ge
nom köp, byte eller något därmed 
jämförligt fång, den faktiska utgif
ten vid det närmast föregående kö
pet, bytet eller därmed jämförliga 
fånget. Begär den skattskyldige det, 
skall dock till utgångspunkt tas det 
belopp varmed den skattskyldige 
skulle få avdrag enligt punkt 2 a av 
anvisningarna till 36 § om han vid 
tidpunkten för utvinningens början 
hade avyttrat täktmarken för ett ve
derlag som motsvarar dess allmänna 
saluvärde vid nämnda tidpunkt. Be
räkning enligt nämnda anvisnings
punkt får dock inte leda till att den 
till förvärvet hänförliga delen av an
skaffningsvärdet tas upp till högre 
belopp än vad som motsvarar 75 
procent av täktmarkens allmänna 
saluvärde vid tidpunkten i fråga. 
Har tillstånd enligt lag givits för ut
vinning av tillgången, beräknas an
skaffningsvärdet endast för det om
råde som omfattas av tillståndet 
och - vid tillämpning av andra och 
tredje meningarna - på grundval av 
förhållandena vid tidpunkten för ut
vinningens början på detta område. 

I anskaffningsvärdet inräknas, 
förutom belopp som har beräknats 
enligt föregående stycke, även utgif-
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ringsidkare som har intressegemen
skap (moder- och dotterföretag eller 
företag under i huvudsak gemensam 
ledning). Som närstående till fysisk 
person räknas dels personer som an
ges i punkt 14 sista stycket av anvis
ningarna till 32 §. dels sådana få
mansföretag och fåmansägda han
delsbolag som avses i åttonde och 
tionde styckena av nämnda anvis
ningspunkt och i vilka den fysiska 
personen eller någon honom närstå
ende person är företagsledare eller -
direkt eller genom förmedling av ju
ridisk person - äger aktier eller an
delar. 

Anskaffningsvärdet för en natur
tillgång beräknas med utgångspunkt 
i den skattskyldiges faktiska utgift 
för förvärvet eller, om fastigheten 
har förvärvats på annat sätt än ge
nom köp, byte eller något därmed 
jämförligt fång, den faktiska utgif
ten vid det närmast föregående kö
pet, bytet eller därmed jämförliga 
fånget. Begär den skattskyldige det, 
skall dock till utgångspunkt tas det 
belopp varmed den skattskyldige 
skulle få avdrag enligt 25 § 3-6 mom. 
lagen (1947:576) om statlig inkomst
skatt om han vid tidpunkten för ut
vinningens början hade avyttrat 
täktmarken för ett vederlag som 
motsvarar dess allmänna saluvärde 
vid nämnda tidpunkt. Beräkning en
ligt nämnda moment får dock inte 
leda till att den till förvärvet hänför
liga delen av anskaffningsvärdet tas 
upp till högre belopp än vad som 
motsvarar 75 procent av täktmar
kens allmänna saluvärde vid tid
punkten i fråga. Har tillstånd enligt 
lag givits för utvinning av tillgången, 
beräknas anskaffningsvärdet endast 
för det område som omfattas av till
ståndet och - vid tillämpning av 
andra och tredje meningarna - på 
grundval av förhållandena vid tid
punkten för utvinningens början på 
detta område. 

I anskaffningsvärdet inräknas, 
förutom belopp som har beräknats 
enligt föregående stycke, även utgif-
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ter för tillgt111gens exploatering i den 
mån utgifterna inte har fött dras av 
som kostnad i den löpande driften 
och inte heller har beaktats vid be
räkning enligt punkt 2 a av am'is
ningama till 36 §. 

Om en fastighet. på vilken en na
turtillgång har börjat uttas, har 
övergått till en ny ägare på annat sätt 
än genom köp, byte eller något där
med jämförligt fång, får den nye 
ägaren tillgodoräkna sig endast de 
avdrag för substansminskning på 
fastigheten som skulle ha tillkommit 
den förre ägaren, om denne fortfa
rande hade ägt fastigheten. 

Vid tillämpningen av bestämmel
serna i denna anvisningspunkt skall 
en fastighetsägare, som har upplåtit 
nyttjanderätt till täktmark mot en
gångsersättning, utan hinder av vad 
som föreskrivs i 47 § jämförd med 
I kap. 5 § första stycket f fastighets
taxeringslagen ( 1979: 1152), betrak
tas som ägare till marken även efter 
det att upplåtelsen har skett. (jfr 
anv. till 25 § p. 10 och anv. till 29 § p. 
8) 

(anv. till 29 § p. 3) 
Utgifter föranskaffande av maski

ner och andra för stadigvarande 
bruk avsedda inventarier dras i regel 
av genom årliga värdeminskningsav
drag enligt bestämmelserna om rä
kenskapsenlig avskrivning i punkt 4 
eller om restvärdeavskrivning i 
punkt 5. Kan inventariernas ekono
miska livslängd antas uppgå till 
högst tre år, får emellertid hela utgif
ten för deras anskaffande dras av un
der anskaffningsåret. Omedelbart 
avdrag får även ske i fråga om inven
tarier av mindre värde. 

Har ett fåmansföretag anskaffat in
ventarier, som Lllesllllande eller så 
gott som utesl111a11de är avsedda för 
företagsledares eller honom närstå
ende persons privata bruk, medges 
inte avdrag på grund m· anskaff
ningen. 

Regler om avdrag avseende be
ställda men inte levererade inventa-
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ter för tillgångens exploatering i den 
mån utgifterna inte har fått dras av 
som kostnad i den löpande driften 
och inte heller har beaktats vid be
räkning enligt 25 § 3--6 mom. lagen 
om statlig inkomstskatt. 

Om en fastighet. på vilken en na
turtillgång har börjat uttas, har 
övergått till en ny ägare på annat sätt 
än genom köp, byte eller något där
med jämförligt fång, får den nye 
ägaren tillgodoräkna sig endast de 
avdrag för substansminskning på 
fastigheten som skulle ha tillkommit 
den förre ägaren, om denne fortfa
rande hade ägt fastigheten. 

Vid tillämpningen av bestämmel
serna i denna anvisningspunkt skall 
en fastighetsägare, som har upplåtit 
nyttjanderätt till täktmark mot en
gångsersättning, utan hinder av vad 
som föreskrivs i 4 §jämförd med 1 
kap. 5 § första stycket f fastighets
taxeringslagen ( 1979: 1152), betrak
tas som ägare till marken även efter 
det att upplåtelsen har skett. 

12. Utgifter för anskaffande av 
maskiner och andra för stadigva
rande bruk avsedda inventarier dras 
i regel av genom årliga värdeminsk
ningsavdrag enligt bestämmelserna 
om räkcnskapsenlig avskrivning i 
punkt 13 eller om restvärdeavskriv
ning i punkt 14. Kan inventariernas 
ekonomiska livslängd antas uppgå 
till högst tre år, får emellertid hela 
utgiften för deras anskaffande dras 
av under anskaffningsåret. Omedel
bart avdrag får även ske i fråga om 
inventarier av mindre värde. 

Regler om avdrag avseende be
ställda men inte levererade inventa-
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rier (kontraktsavskrivning) finns i 
punkt 2 sista stycket av anvisning
arna till 41 *· 

I !ar den skattskyldige yrkat av
drag för värdeminskning av inventa
rier. skall avdraget anses medgivet i 
den mån det har medfört att den tax
erade inkomsten har beräknats till 
lägre belopp än annars skulle ha 
skett eller medfört en ökning av för
lust som herättigar till al'llrag enligt 
bestämmelserna i lagen (1960:63) om 
förl11.1·tal'<lrag. Inventariernas an
skaffningsvärde minskat med med
givna värdcminskningsavdrag utgör 
det skattemässiga restvärdet. (jfr 
anv. till 22 * p. 5 och anv. till 25 § p. 
3) 

(anv. till 29 § p. -n 
Skattskyldig kan efter yrkande 

medges rätt att tills 1-idare få avdrag 
för värdeminskning av sina inventa
rier enligt reglerna i denna anvis
ningspunkt om räkcnskapsenlig 
avskrivning. Som förutsättning för 
detta gäller 

a) att den skattskyldige har haft 
ordnad bokföring som avslutas med 
årsbokslut; 

b) att avdraget motsvarar avskriv
ningen i räkenskaperna; 

c) att tillfredsställande utredning 
föreligger om inventariernas skatte
mässiga restvärde; 

d) att inventarierna och avskrivna 
belopp redovisas på ett sådant sätt i 
den skattskyldiges räkenskaper och i 
företedd utredning att trygghet före
ligger att vinster vid avyttring av till-
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rier (kontraktsavskrivning) finns i 
punkt 2 femte stycket av anvisning
arna till 24 §. 

Har den skattskyldige yrkat av
drag för värdeminskning av inventa
rier. skall avdraget anses medgivet i 
den mån det har medfört att den tax
erade inkomsten har beräknats till 
lägre belopp än annars skulle ha 
skett eller medfört en ökning av wz
dcrskott. Inventariernas anskaff
ningsvärde minskat med medgivna 
värdeminskningsavdrag utgör det 
skattemässiga restvärdet. 

Hör ett byggnads- eller markinven
tarium till fastighet som utgjort pri
vatbostadsfastighet under det be
skattningsår som närmast föregått det 
aktuella beskattningsåret wgörs in
ventariets skattemässiga restvärde av 
anskaffningsviirdet minskat med 
20 procent av samma värde för 1•arje 
beskattningsår, dock högst fem, som 
den skattskyldige innehaft inventariet 
och fastigheten utgjort privatbostads
! astighet. Detsamma gäller i fråga 
om del av fastighet. 

13. Skattskyldig har rät1 till avdrag 
för värdeminskning av sina inventa
rier enligt reglerna i denna anvis
ningspunkt om räkenskapsenlig 
avskrivning. Som förutsättning för 
detta gäller 

a) att den skattskyldige har haft 
ordnad bokföring som avslutas med 
årsbokslut; 

b) att avdraget motsvarar avskriv
ningen i räkenskaperna; 

c) att tillfredsställande utredning 
föreligger om inventariernas skatte
mässiga restvärde: 

d) att inventarierna och avskrivna 
belopp redovisas på ett sådant sätt i 
den skattskyldiges räkenskaper och i 
företedd utredning att trygghet före
ligger att vinster vid avyttring av till-
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gångarna inte undgår beskattning; 
samt 

c) att - om den skattskyldige inte 
upprättat årsbokslut för det närmast 
föregående räkenskapsåret - det 
bokförda värdet av inventarierna 
före avskrivning bestämts med ut
gångspunkt i inventariernas skatte
mässiga restvärde vid beskattnings
årets ingång. 

Som anskaffningsvärde för inven
tarier skall anses, då inventarierna 
har förvärvats genom köp, byte eller 
därmed jämförligt fång, den verk
liga utgiften för deras anskaffande 
och, då inventarierna har förvärvats 
på annat sätt. deras marknadsvärde 
vid tiden för förvärvet. Dock skall 
följande iakttas. Har inventarierna 
ingått i en rörelse, som den skatt
skyldige har förvärvat på annat sätt 
än genom köp eller byte eller där
med jämförligt fång, skall, om inte 
särskilda omständigheter föranleder 
annat, som anskaffningsvärdc för in
ventarierna anses det för den tidi
gare ägaren gällande skattemässiga 
restvärdet. Har den skattskyldige el
ler någon, som står honom nära, vid
tagit åtgärd för att den skattskyldige 
skall kunna tillgodoräkna sig ett 
högre anskaffningsvärde än som sy
nes rimligt och kan det antas att 
detta har :skett för att bereda obehö
rig förmån i bcskattningsavseende åt 
någon av dem, skall anskaffnings
värdet i skälig mån jämkas. 

Har skattskyldig medgivits avdrag 
för kontraktsavskrivning avseende 
inventarier, som har anskaffats un
der beskattningsåret, skall som an
skaffningsvärde anses den verkliga 
utgiften minskad med det tidigare 
medgivna avdraget. Detta skall gälla 
även när investeringsreserv e. d. tagits 
i anspråk för anskaffning av invenra
rier under beskattningsåret. 

Avdrag för avskrivning får för 
visst beskattningsår göras med högst 
30 procent för år räknat av summan 
av bokfört värde på inventarierna 
enligt balansräkningen för närmast 
föregående räkenskapsår och an-
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gångarna inte undgår beskattning; 
samt 

e) att - om den skattskyldige inte 
upprättat årsbokslut för det närmast 
föregående räkenskapsåret - det 
bokförda värdet av inventarierna 
före avskrivning bestämts med ut
gångspunkt i inventariernas skatte
mässiga restvärde vid beskattnings
årets ingång. 

Som anskaffningsvärde för inven
tarier skall anses, då inventarierna 
har förvärvats genom köp, byte eller 
därmed jämförligt fång, den verk
liga utgiften för deras anskaffande 
och, då inventarierna har förvärvats 
på annat sätt. deras marknadsvärde 
vid tiden för förvärvet. Har inventa
rierna ingått i en näringsverksamhet, 
som den skattskyldige har förvärvat 
på annat sätt än genom köp eller 
byte eller därmed jämförligt fång. 
skall. om inte särskilda omständig
heter föranleder annat, som anskaff
ningsvärde för inventarierna anses 
det för den tidigare ägaren gällande 
skattemässiga restvärdet. Har den 
skattskyldige eller någon, som står 
honom nära, vidtagit åtgärd för att 
den skattskyldige skall kunna tillgo
doräkna sig ett högre anskaffnings
värde än som synes rimligt och kan 
det antas att detta har skett för att 
bereda obehörig förmån i beskatt
ningsavseende åt någon av dem, 
skall anskaffningsvärdet i skälig mån 
jämkas. 

Har skattskyldig medgivits avdrag 
för kontraktsavskrivning avseende 
inventarier, som har anskaffats un
der beskattningsåret, skall som an
skaffningsvärde anses den verkliga 
utgiften minskad med det tidigare 
medgivna avdraget. 

Avdrag för avskrivning får för 
visst beskattningsår göras med högst 
30 procent för år räknat av summan 
av bokfört värde på inventarierna 
enligt balansräkningen för närmast 
föregående räkenskapsår och an- 74 
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skaffningsvärdet på sådana under 
beskattningsåret anskaffade inven
tarier, vilka vid beskattningsårets ut
gång fortfarande tillhörde rörelsen. 
Vad nu sagts gäller oavsett när under 
beskattningsåret inventarierna har 
anskaffats. 

Har inventarier, som har anskaf
fats före beskattningsårets ingång, 
avyttrats under beskattningsåret el
ler har den skattskyldige rätt till för
säkringsersättning för inventarier, 
som har gått förlorade under be
skattningsåret, medges ett särskilt 
avdrag med belopp motsvarande 
den i anledning av avyttringen eller 
försäkringsfallet uppkomna intäk
ten. Avdraget får dock inte överstiga 
underlaget för beräkning av avdrag 
enligt fjärde stycket. Har den skatt
skyldige fått avdrag som nu sagts 
skall nämnda underlag fastställas till 
motsvarande lägre belopp. 

Har ett särskilt högt pris eller el
jest en särskilt hög utgift för inventa
rier berott på att de skall utnyttjas 
för ett särskilt arbetstillfälle eller för 
en konjunktur, som väntas bli endast 
tillfällig, eller av annan liknande 
omständighet, medges för det be
skattningsår, varunder inventarierna 
har anskaffats, avdrag för sådant 
överpris eller sådan merutgift. Om 
avdrag som nu sagts har medgivits, 
skall avdrag enligt bestämmelserna i 
fjärde stycket beräknas på därefter 
återstående del av anskaffningsvär
det. 

Oavsett vad ovan föreskrivs får 
avdrag för avskrivning medges med 
belopp som erfordras för att det 
bokförda värdet inte skall överstiga 
anskaffningsvärdet av samtliga in
ventarier, vilka vid beskattnings
årets utgång tillhörde rörelsen, se
dan från detta värde har avräknats 
en beräknad årlig avskrivning av 20 
procent. Visar den skattskyldige att 
inventariernas verkliga värde under
stiger även ett sålunda beräknat 
värde, medges avdrag för den ytter
ligare avskrivning som motiveras av 
detta. 
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skaffningsvärdet på sådana under 
beskattnfogsåret anskaffade inven
tarier, vilka vid beskattningsårets ut
gång fortfarande tillhörde närings
verksamheten. Vad nu sagts gäller 
oavsett när under beskattningsåret 
inventarierna har anskaffats. 

Har inventarier, som har anskaf
fats före beskattningsårets ingång, 
avyttrats under beskattningsåret el
ler har den skattskyldige rätt till för
säkringsersättning för inventarier, 

. som har gått förlorade under be-
skattningsåret, medges ett särskilt 
avdrag med belopp motsvarande 
den i anledning av avyttringen eller 
försäkringsfallet uppkomna intäk
ten. Avdraget får dock inte överstiga 
underlaget för beräkning av avdrag 
enligt fjärde stycket. Har den skatt
skyldige fått avdrag som nu sagts 
skall nämnda underlag fastställas till 
motsvarande lägre belopp. 

Har ett särskilt högt pris eller el
jest en särskilt hög utgift för inventa
rier berott på att de skall utnyttjas 
för ett särskilt arbetstillfälle eller för 
en konjunktur, som väntas bli endast 
tillfällig. eller av annan liknande 
omständighet, medges för det be
skattningsår, varunder inventarierna 
har anskaffats, avdrag för sådant 
överpris eller sådan merutgift. Om 
avdrag som nu sagts har medgivits, 
skall avdrag enligt bestämmelserna i 
fjärde stycket beräknas på därefter 
återstående del av anskaffningsvär
det. 

Oavsett vad ovan föreskrivs får 
avdrag för avskrivning medges med 
belopp som erfordras för att det 
bokförda värdet inte skall överstiga 
anskaffningsvärdet av samtliga in
ventarier, vilka vid beskattnings
årets utgång tillhörde näringsverk
samheten, sedan från detta värde har 
avräknats en beräknad årlig avskriv
ning av 20 procent. Visar den skatt
skyldige att inventariernas verkliga 
värde understiger även ett sålunda 
beräknat värde, medges avdrag för 
den ytterligare avskrivning som mo
tiveras av detta. 
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Da inventarier, som har anskaf
fats under beskattningsåret. avytt
ras. förloras eller utrangeras under 
samma år, medges avdrag för an
skaffningsvärdet. Med avyttring lik
ställs att inventarier tas ut ur rörel
sen för att tillföras annan förvärvs
källa eller för att användas för annat 
ändamål. Av bestämmelserna i 
punk! I andra stycket av anvisning
anw lill 28 ~framgår att belopp. som 
erhålls vid avyttring av inventarier, i 
sin helhet skall tas upp som intäkt av 
rörelse. 

Har skattskyldig gjort avskrivning 
med större belopp i räkenskaperna 
än han fär dra av vid taxeringen, för
anleder inte detta att det värde, på 
vilket räkenskapsenlig avskrivning 
beräknas. päverkas. Det överskju
tande beloppet får i stället, sedan 
taxeringen i fräga har blivit slutligt 
avgjord, dras av genom årlig av
skrivning efter 20 procent för helt år. 
räknat från och med beskattnings
året efter det under vilket avskriv
ningen i fråga verkställdes. 

Den omstiindigheten att vid till
Uimpning av bestämmelserna ovan 
avdrag vid beskattningen skall över
ensstämma med avskrivning enligt 
riikenskaperna utgör inte hinder för 
skattskyldig att efter övergång till 
räkenskapsenlig avskrivning utöver 
avdrag enligt räkenskaperna tillgo
dogöra sig avdrag för sådana av
skrivningar. som har gjorts i räken
skaperna före övergången men inte 
har föranlett avdrag vid beskatt
ningen. Avdrag för sådant belopp 
görs genom årlig avskrivning efter 
20 procent för helt år. 

Har skattskyldig före övergång till 
räkenskapsenlig avskrivning tillgo
doräknats större värdeminsknings
avdrag vid taxeringen än enligt rä
kenskaperna. skall, för åstadkom
mande av överensstämmelse mellan 
inventariernas bokförda värde och 
deras skattemässiga restvärde. det 
belopp, varmed inventariernas skat
temässiga restvärde understiger det 
bokförda värdet. tas upp som skatte-
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Dil inventarier, som har anskaf
fats under beskattningsåret. avytt
ras, förloras eller utrangeras under 
samma år. medges avdrag för an
skaffningsvärdet. Med avyttring lik
ställs att inventarier tas ut ur nä
ringsverksamheten för att tillföras 
annan förvärvskälla eller för att an
vändas för annat ändamål. Av be
stämmdserna i 22 *med anvisningar 
framgår att belopp, som erhålls vid 
avyttring av inventarier, i sin helhet 
skall tas upp som _intäkt av närings
verksamlzel. 

Har skattskyldig gjort avskrivning 
med större belopp i räkenskaperna 
än han får dra av vid taxeringen, för
anleder inte detta att det värde, på 
vilket räkenskapsenlig avskrivning 
beräknas, påverkas. Det överskju
tande beloppet får i stället, sedan 
taxeringen i fråga har blivit slutligt 
avgjord, dras av genom årlig av
skrivning efter 20 procent för helt år. 
räknat från och med beskattnings
året efter det under vilket avskriv
ningen i fråga verkställdes. 

Den omständigheten att vid till
lämpning av bestämmelserna ovan 
avdrag vid beskattningen skall över
ensstämma med avskrivning enligt 
räkenskaperna utgör inte hinder för 
skattskyldig att efter övergång till 
räkenskapsenlig avskrivning utöver 
avdrag enligt räkenskaperna tillgo
dogöra sig avdrag för sådana av
skrivningar, som har gjorts i räken
skaperna före övergången men inte 
har föranlett avdrag vid beskatt
ningen. Avdrag för sådant belopp 
görs genom årlig avskrivning efter 
20 procent för helt år. 

Har skattskyldig före övergång till 
räkenskapsenlig avskrivning tillgo
doräknats större värdeminsknings
avdrag vid taxeringen än enligt rä
kenskaperna, skall, för åstadkom
mande av överensstämmelse mellan 
inventariernas bokförda värde och 
deras skattemässiga restvärde. det 
belopp. varmed inventariernas skat
temässiga restvärde understiger det 
bokförda värdet, tas upp som skatte-

Prop. 1989/90: 110 

76 



Nul'llrande lydelse 

pliktig intäkt under det första be
skattningsår. för vilket räkenskaps
cnlig avskrivning gäller, eller. om 
den skattskyldige begär det. med en 
tredjedel för nämnda be~kattningsår 
och vart och ett av de två närmast 
följande {1ren. (jfr anv. till 22 * p. 5 
och anv. till 25 * p. 3) 

(anv. till 29 * p. 5) 
Vid restvärde avskrivning 

medges den skattskyldige avdrag för 
visst beskattningsår med högst 25 
procent för år riiknat av avskriv
ningsunderlaget för maskiner och 
andra inventarier. Avskrivningsun
dcrlaget utgörs av inventariernas 
skattemässiga restvärde vid ut
gången av det närmast föregående 
beskattningsåret med tillägg av an
skaffningsvärdet för inventarier, 
som har anskaffats under bcskatt
ningsäret och som vid utgången av 
detta fortfarande tillhörde rörelsen, 
och med avdrag för belopp motsva
rande vad som utgör intiikt i form av 
vederlag eller försäkringsersättning 
för inventarier som har anskaffats 
före beskattningsårets ingang och 
som har avyttrats eller förlorats un
der beskattningsåret. 

Visar den skattskyldige att inven
. tariernas verkliga värde understiger 
det skattemiissiga restvärdet efter 
avdrag enligt bestämmelserna i 
första stycket. medges det ytterli
gare avdrag som motiveras av detta. 

Vad som föreskrivs om räken
skapscnlig avskrivning i punkt 4 
andra och tredje samt kmtc. sjätte 
och åttonde styckena gäller i till
lämpliga delar också i fråga om rest
värdeavskrivning. (jfr anv. till 22 § 

p. 5 och anv. till 25 * p. 3) 

(anv. till 22§ p. 6) 
Al'{frag för 1•iirdeminskning m• till

gång som avses i punk tema 3-5 med
ges endast skattskyldig ägare lll' till
gången, om inte a111wt följer al' andra 
och tredje styckena. 

Har en arrendator eller en annan 
nyttjandcrättshavare haft utgifter 
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pliktig intäkt under det första be
skattningsår. för vilket räkenskaps
enlig avskrivning gäller, eller. om 
den skattskyldige begär det, med t~n 
tredjedel för niimnda beskattningsår 
och vart och ett av de två närmast 
följande åren. 

14. Vid restvärdeavskriv-
n in g medges den skattskyldige av
drag för visst beskattningsår med 
högst 25 procent för år räknat av av
skrivningsunderlaget för maskiner 
och andra inventarier. Avskrivnings
underlaget utgörs av inventariernas 
skattemässiga restvärde vid ut
gången av det närmast föregående 
beskattningsåret med tillägg av an
skaffningsvärdet för inventarier, 
som har anskaffats under beskatt
ningsåret och som vid utgången av 
detta fortfarande tillhörde närings
verksamheten. och med avdrag för 
belopp motsvarande vad som utgör 
intäkt i form av vederlag eller för
säkringscrsättning för inventarier 
som har anskaffats före beskatt
ningsårets ingång och som har avytt
rats eller förlorats under beskatt
ningstirct. 

Visar den skattskyldige att inven
tariernas verkliga värde understiger 
det skattemässiga restvärdet efter 
avdrag enligt bestämmelserna i 
första stycket. medges det ytterli
gare avdrag som motiveras av detta. 

Vad som föreskrivs om räkcn
skapsenlig avskrivning i punkt 13 
andra och tredje samt femte, sjätte 
och åttonde styckena gäller i till
lämpliga delar också i fråga om rest
värdcavskrivning. 

15. Har en arrendator eller en an
nan nyttjanderättshavare haft utgif-
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för ny-, till-, -eller ombyggnad eller 
annan därmed jämförlig förbättring 
av en fastighet. som han innehar 
med nyttjanderätt, och blir jordäga
ren omedelbart ägare till vad som 
har utförts, får nyttjanderättshava
ren dra av dessa utgifter genom år
liga värdeminskningsavdrag. Avdra
get beräknas enligt avskrivningsplan 
till 10 procent för år räknat av an
skaffningsvärdet av täckdike och till 
5 procent för år räknat av anskaff
ningsvärdet av andra markanlägg
ningar eller av byggnader. I fråga om 
byggnader eller markanläggningar. 
som är avsedda att användas endast 
ett fåtal år, får dock anskaffningsut
gifterna i sin helhet dras av det år då 
tillgången anskaffades. 

Har en arrendator eller en annan 
nyttjanderättshavare haft utgifter 
för anskaffande av byggnadsinven
tarier, markinventarier eller maski
ner och andra för stadigvarande 
bruk avsedda inventarier, som han 
innehar med nyttjanderätt, och blir 
jordägaren·omedclbart ägare till vad 
som har anskaffats, får nyttjande
rättshavarcn dra av dessa utgifter 
enligt bestämmelserna i punkt 5. 

Har nyttjanderättshavaren erhål
lit ersättning av jordägaren för vad 
som har anskaffats, får nyttjande
rättshavaren på en gång göra avdrag 
för vad som återstår oavskrivet av 
anskaffningsvärdet, dock inte med 
högre belopp än ersättningen. Det 
beskattningsår då nyttjanderätten 
upphör får nyttjanderättshavaren 
göra avdrag med oavskriven del av 
anskaffningsvärdet. 

(anv. till 29 § p. 6) 
Avdrag enligt bestämmelserna i 

punkterna 4 och 5 får även göras för 
utgifter för anskaffning av patenträtt 
och liknande tidsbegränsad rättig
het. Det är härvid utan betydelse om 
rörelseidkaren har förvärvat rättig
heten för att utnyttja den vid till
verkning som han bedriver eller om 
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ter för ny-, till- eller ombyggnad el
ler annan därmed jämförlig förbätt
ring av en fastighet, som han innehar 
med nyttjanderätt, och blir fastig
hetsägaren omedelbart ägare till vad 
som har utförts, får nyttjanderätts
havaren dra av dessa utgifter genom 
årliga värdeminskningsavdrag. Av
draget beräknas enligt avskrivnings
plan till 10 procent för år räknat av 
anskaffningsvärdet av täckdiken och 
till 5 procent för år räknat av an
skaffningsvärdet av andra markan
läggningar eller av byggnader. I 
fråga om byggnader eller markan
läggningar, som är avsedda att an
vändas endast ett fåtal år, får dock 
anskaffningsutgifterna i sin helhet 
dras av det år då tillgången anskaffa
des. 

Har en arrendator eller en annan 
nyttjanderättshavare haft utgifter 
för anskaffande av byggnadsinven
tarier, markinventarier eller maski
ner och andra för stadigvarande 
bruk avsedda inventarier, som han 
innehar med nyttjanderätt, och blir 
fastighetsägaren omedelbart ägare 
till vad som har anskaffats, får nytt
janderättshavaren dra av dessa ut
gifter enligt bestämmelserna i punkt 
12-14. 

Har nyttjanderättshavaren erhål
lit ersättning av fastighetsägaren för 
vad som har anskaffats, får nyttjan
derättshavaren på en gång göra av
drag för vad som återstår oavskrivet 
av anskaffningsvärdet, dock inte 
med högre belopp än ersättningen. 
Det beskattningsår då nyttjanderät
ten upphör får nyttjanderättshava
ren göra avdrag med oavskriven del 
av anskaffningsvärdet. 

16. Avdrag enligt bestämmelserna 
i punkterna 13 och 14 får även göras 
för utgifter för anskaffning av pa
tenträtt och liknande tidsbegränsad 
rättighet. Det är härvid utan bety
delse om näringsidkaren har förvär
vat rättigheten för att utnyttja den 
vid tillverkning som han bedriver el-
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han tillgodogör sig rättigheten ge
nom att överlåta utnyttjandet av 
denna till annan. Också utgifter för 
anskaffning av hyresrätt och av va
rumärke, firma eller annan rättighet 
av goodwills natur dras av enligt de 
nämnda bestämmelserna. (jfr anv. 
till 22 § p. 5 tredje stycket) 

(anv. till 22 § p. 11) 
Har skattskyldig erlagt anslut

ningsavgift eller anläggningsbidrag 
avseende nyttighet för fastighet, 
som han äger, och är nyttigheten 
knuten till fastigheten och ej till äga
ren personligen, får avdrag härför 
göras enligt reglerna i punkt 5. (jfr 
anv. till 25 § p. 2 b första stycket och 
anv. till 29 § p. 20) 

(anv. till 29 § p. 9 a) 
Avdrag medges för påförda egen

avgifter enligt lagen (1981 :691) om 
socialavgifter i den mån avgifterna 
hänför sig till rörelsen. 

Fysisk person, som bedrivit rörelse 
här i riket, får dessutom avdrag för 
belopp som har avsatts för att täcka 
de på beskattningsåret belöpande 
egemn'giftema. Den som enligt bok
föringslagen (1976:125) är skyldig 
att upprätta årsbokslut skall ha satt 
av ett mot avdraget svarande belopp 
i räkenskaperna för beskattnings
året. Medgivet avdrag skall åter
föras till beskattning nästföljande 
beskattningsår. 

Avdrag enligt andra stycket be
räknas på ett underlag som motsva
rar den skattskyldiges nettointäkt av 
rörelsen. beräknad enligt lagen 
(I 947:576) om statlig inkomstskatt, 
före avdraget, minskad med 

1) sjukpenning eller annan ersätt-
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ler om han tillgodogör sig rättighe
ten genom att överlåta utnyttjandet 
av denna till annan. Också utgifter 
för anskaffning av hyresrätt och av 
varumärke, firma eller annan rättig
het av goodwills natur dras av enligt 
de nämnda bestämmelserna. 

17. Har skattskyldig erlagt anslut
ningsavgift eller anläggningsbidrag 
avseende nyttighet för fastighet, 
som han äger, och är nyttigheten 
knuten till fastigheten och ej till äga
ren personligen, får avdrag härför 
göras enligt reglerna i punkterna 13 
och 14. 

18. 1 fall som avses i pu11kt 1 andra 
stycket andra meni11gen av anvis
ningarna till 22 § medges avdrag för 
fas tig het ens anskaffni11gsvärde eller 
del därav. Avdraget bestäms e11/igt 24 
och 25 §§lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt. 

19. Avdrag medges för påförda 
egenavgifter enligt lagen (1981:691) 
om socialavgifter i den mån avgif
terna hänför sig till näri11gsverksam
lzeten. 

Fysisk person får dessutom avdrag 
för belopp som har avsatts för att 
täcka på beskattningsåret belöpande 
egenavgifter avseende näri11gsverk
samlzet här i riket. Den som enligt 
bokföringslagen ( 1976: 125) eller 
jordbruksbokföri11gslagen ( 1979: 
141) är skyldig att upprätta årsbok
slut skall ha satt av ett mot avdraget 
svarande belopp i räkenskaperna för 
beskattningsåret. Medgivet avdrag 
skall återföras till beskattning näst
följande beskattningsår. 

Avdrag enligt andra stycket be
räknas på ett underlag som motsva
rar den skattskyldiges inkomst av 
förvärvskälla11, beräknad enligt la
gen (1947:576) om statlig inkomst
skatt, före avdraget. minskad med 

1) sjukpenning eller annan ersätt-
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ning som avses i punkt 9 av anvis
ningarna till 28 §, 

2) intäkt som är att hänföra till in
komst av anställning enligt 11 kap. 
2 § första stycket lagen (1962:381) 
om allmän försäkring, och 

3) intäkt som omfattas av överens
kommelse enligt 3 kap. 2 § andra 
stycket lagen om allmän försäkring. 

Avdrag enligt andra stycket får 
uppgå till högst 25 procent av under
laget, heräknat enligt tredje stycket. 

Vad som har sagts i första-fjärde 
styckena gäller också för en fysisk 
person, som är delägare i ett han
delsbolag, under förutsättning att 
bolaget har haft inkomst av en här i 
riket bedril'en rörelse och att deläga
ren genom bolaget har drivit r6rel
sen. Avdrag enligt första och andra 
styckena skall därvid göras av del
ägaren. Vad som nu har sagts gäller 
också i fråga om en delägare i ett 
dödsbo, för vilket reglerna om han
delsbolag skall tillämpas. 

Beskattas enligt tredje stycket av 
anvisningarna till 52 § en medhjäl
pande make för en del av inkomst av 
en verksamhet, som bedrivs av den 
andra maken. skall avdrag enligt 
första och andra styckena göras sär
skilt för envar av makarna. 

Skattskyldig som har gjort avdrag 
enligt andra stycket skall vid självde
klarationen foga uppgifter om av
dragets beräkning. Uppgifterna 
skall lämnas på blankett enligt for
mulär som fastställs av riksskattever
ket. (jfr anv. till 22 § p. 2 a) 

(anv. till 29 § p. 2) 
a. Arbetsgivare fär avdrag för me

del, som avsatts till personalstiftelse 
enligt lagen om tryggande av pen
sionsutfästelse m. m. 

I !ar fömansföretag avsatt medel 
till personalstiftelse. medges avdrag 
endast om företaget stadigvarande 
sysselsätter minst 30 arsarbetskraf
ter. Riksskatteverket får, om sär
skilda skäl föreligger. medge undan
tag från detta stycke. Mot beslut av 
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ning som avses i punkt 11 av anvis
ningarna till 22 §. 

2) intäkt som är att hänföra till in
komst av anställning enligt 11 kap. 
2 § första stycket lagen ( 1962:381) 
om allmän försäkring, och 

3) intäkt som omfattas av överens
kommelse enligt 3 kap. 2 § andra 
stycket lagen om allmän försäkring. 

Avdrag enligt andra stycket får 
uppgå till högst 25 procent av under
laget. bcriiknat enligt tredje stycket. 

Vad som har sagts i första-fjärde 
styckena gäller också för en fysisk 
person, som är delägare i ett han
delsbolag, under förutsåttning att 
bolaget har haft inkomst av närings
verksamhet här i riket. Avdrag enligt 
första och andra styckena skall där
vid göras av delägaren. Vad som nu 
har sagts gäller också i fråga om en 
delägare i ett dödsbo. för vilket reg
lerna om handelsbolag skall tilläm
pas. 

Beskattas enligt tredje stycket av 
anvisningarna till 52 § en medhjäl
pande make för del av inkomst av en 
verksamhet. som bedrivs av den 
andra maken, skall avdrag enligt 
första och andra styckena göras sär
skilt för envar av makarna. 

Skattskyldig som har gjort avdrag 
enligt andra stycket skall vid självde
klarationen foga uppgifter om av
dragets beräkning. Uppgifterna 
skall lämnas på blankett enligt fast
ställt formulär. 

20. a. Arbetsgivare får avdrag för 
medel, som avsatts till personalstif
telse enligt lagen (1967:531) om 
tryggande av pensionsutfästelse 
m.m. 

I Iar ett fämansföretag eller ett få
mansiigt handelsbolag avsatt medel 
till personalstiftelse, medges avdrag 
endast om företaget stadigvarande 
sysselsätter minst 30 årsarbetskraf
ter. Riksskatteverket får, om sär
skilda skäl föreligger, medge undan-
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riksskatteverket i sådan fråga får ta
lan icke föras. 

b. Arbetsgivare får avdrag för me
del. som avsatts till pensionsstiftelse 
enligt lagen (1967:531) om tryg
gande av pensionsutfästelse m. m. 
för att uppbringa stiftelsens till
gångar till vad som motsvarar ar
betsgivarens pensionsreserv för så
dana pensionsåtaganden, som tryg
gas av stiftelsen och för vilkas tryg
gande avdragsrätt föreligger enligt 
bestämmelserna i e, efter avdrag för 
den skuld stiftelsen själv kan ha 
ådragit sig. 

c. Arbetsgivare får avdrag enligt 
bestämmelserna i e för kostnader för 
pensionsförsäkring för att trygga 
pensionsåtagande. 

d. Redovisar arbetsgivare enligt 
lagen (1967:531) om !ryggande av 
pensionsutfästelse m.m. pensions
skuld under rubriken Avsatt till pen
sioner i sin balansräkning och är 
vad som enligt 2 kap. 23 § lagen 
( 1990:000) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter skall redovisas un
der den särskilda underrubriken Av
dragsgilla pensionsåtaganden och 
avser sådana pensionsåtaganden för 
vilkas tryggande avdragsrätt förelig
ger enligt besfammelserna i e större 
än motsvarande belopp vid ut
gangen av föregående beskatt
ningsår, får han avdrag för skillna
den mellan de båda beloppen. 

e. Arbetsgivare har - under de 
förutsättningar som anges i tredje 
stycket - rätt till avdrag för kostna
der för att trygga pensionsåtagande 
enligt allmän pensionsplan. Om all
män pensionsplan träder i kraft steg
vis men arbetsgivaren lämnat utfäs
telse om en snabbare tillämpning av 
planen, har arbetsgivaren rätt till av
drag för kostnader föranledda av 
denna utfästelse. Allmän pensions
plan har samma innebörd som i 4 § 

lagen (1967:531) om !ryggande av 
pensionsutfästelse m. m. Med all
män pensionsplan avses emellertid i 
denna lag. i fall där pensionsåta
gande enligt allmän pensionsplan 
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tag från detta stycke. Riksskattever
kets beslut får inte överklagas. 

b. Arbetsgivare får avdrag för me
del, som avsatts till pensionsstiftelse 
enligt lagen ( 1967:531) om !ryg
gande av pensionsutfästelse m. m. 
för att uppbringa stiftelsens till
gångar till vad som motsvarar ar
betsgivarens pensionsreserv för så
dana pensionsåtaganden, som tryg
gas av stiftelsen och för vilkas tryg
gande avdragsrätt föreligger enligt 
bestämmelserna i e, efter avdrag för 
den skuld stiftelsen själv kan ha 
ådragit sig. 

c. Arbetsgivare får avdrag enligt 
bestämmelserna i e för kostnader för 
pensionsförsäkring för att trygga 
pensionsåtagande. 

d. Redovisar arbetsgivare enligt 
lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m. m. pensions
skuld under rubriken Avsatt till pen
sioner i sin balansräkning och är 
vad som enligt 2 kap. 23 § lagen 
(1990:000) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter skall redovisas un
der den särskilda underrubriken Av
dragsgilla pensionsåtaganden och 
avser sådana pensionsåtaganden för 
vilkas !ryggande avdragsrätt förelig
ger enligt bestämmelserna i e större 
än motsvarande belopp vid ut
gången av föregående beskatt
ningsår, får han avdrag för skillna
den mellan de båda beloppen. 

e. Arbetsgivare har - under de 
förutsättningar som anges i tredje 
stycket - rätt till avdrag för kostna
der för att trygga pensionsåtagande 
enligt allmän pensionsplan. Om all
män pensionsplan träder i kraft steg
vis men arbetsgivaren lämnat utfäs
telse om en snabbare tillämpning av 
planen, har arbetsgivaren rätt till av
drag för kostnader föranledda av . 
denna utfästelse. Allmän pensions
plan har samma innebörd som i 4 § 
lagen (1967:531) om !ryggande av 
pensionsutfästelse m. m. Med all
män pensionsplan avses emellertid i 
denna lag, i fall där pensionsåta
gande enligt allmän pensionsplan 
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icke föreligger. även 
a) pensionsföagande för pensions

förmåncr som rymmcs inom vad 
som är sedvanligt enligt allmän pen
sionsplan i fråga om arbetstagare 
med motsvarande uppgifter eller 
hans efterlevande under förutsätt
ning att annat åtagande än sådant 
som innebär !ryggande genom pen
sionsförsäkring eller avsättning till 
pensionsstiftelse tryggats genom 
krcditförsäkring. 

b) pensionsbestämmclscr. som re
kommenderats av Svenska kom
munförbundet, Landstingsförbun
det eller Svenska kyrkans försam
lings- och pastoratförbund och an
tagits såsom pensionsreglemente 
av kommun. kommunalförbund, 
Svenska kommunförbundet, Lands
tingsförbundet. Kommunernas Pen
sionsanstalt. Svenska kyrkans för
samlings- och pastoratförbund eller 
Sjukvårdens och socialvårdens pla
nerings- och rationaliseringsinstitut 
eller av annan arbetsgivare, för vars 
pensionsutfästelser enligt pensions
reglcmentet kommun. kommunal
fiirbund, Svenska kommunförbun
det, Landstingsförbundet eller 
Svenska kyrkans församlings- och 
pastorat förbund tecknat borgen. 
och 

c) pensionsåtagande som har läm
nats av statligt företag och för vilket 
staten har tecknat borgen. 

Om särskilda skäl föreligga, får 
riksskatteverket besluta att även an
nat pensionsåtagande vid tillämp
ning av denna lag skall anses som all
män pensionsplan. Mot beslut a1· 
riksskallel'erket i fråga som här m·se.1· 
för 1ala11 ej föras. 

Avdragsrätt enligt första stycket 
föreligger endast under förutsätt
ning dels att högsta ·pensionsgrun
dande lön enligt den allmänna pen
sionsplanen icke överstiger trettio 
gånger det basbelopp som enligt la
gen ( 1962:381) om allmän försäkring 
bestämts för året närmast före taxe
ringsåret eller det högre pensions
grundande belopp som gällde enligt 
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icke föreligger. även 
a) pensionsåtagande för pensions

förm{mer som rymmes inom vad 
som är sedvanligt enligt allmän pen
sionsplan i fråga om arbetstagare 
med motsvarande uppgifter eller 
hans efterlevande under förutsätt
ning att annat åtagande än sådant 
som innebär !ryggande genom pen
sionsförsäkring eller avsättning till 
pensionsstiftelse tryggats genom 
kreditförsäkring, 

b) pensionsbestämmelser, som re
kommenderats av Svenska kom
munförbundet. Landstingsförbun
det eller Svenska kyrkans försam
lings- och pastoratförbund och an
tagits såsom pensionsreglemente 
av kommun. kommunalförbund. 
Svenska kommunförbundet. Lands
tingsförbundet. Kommunernas Pen
sionsanstalt, Svenska kyrkans för
samlings- och pastoratförbund eller 
Sjukvårdens och socialvårdens pla
nerings- och rationaliseringsinstitut 
eller av annan arbetsgivare. för vars 
pensionsutfästelser enligt pensions
reglementet kommun, kommunal
förbund, Svenska kommunförbun
det. Landstingsförbundet eller 
Svenska kyrkans församlings- och· 
pastoratförbund tecknat borgen, 
och 

c) pensionsåtagande som har läm
nats av statligt företag och för vilket 
staten har tecknat borgen. 

Om särskilda skäl föreligger, får 
riksskatteverket besluta att även an
nat pensionsåtagande vid tillämp
ning av denna lag skall anses som all
män pensionsplan. Riksskaueverkets 
beslut får inte Öl'erklagas. 

Avdragsrätt enligt första stycket 
föreligger endast under förutsätt
ning dels att högsta pensionsgrun
dande lön enligt den allmänna pen
sionsplanen icke överstiger trettio 
gånger det basbelopp som enligt la
gen (1962:381) om allmän försäkring 
bestämts för året närmast före taxe
ringsåret eller det högre pensions
grundande belopp som gällde enligt 
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planen vid utgången av år 1977, dels 
att livsvarig ålderspension vid full in
tjänandetid enligt planen icke avses 
komma att överstiga 15 procent av 
den pensionsgrundande lönen till 
den del den icke överstiger sju och 
en halv gånger nämnda basbelopp, 
70 procent av den pensionsgrun
dande lönen till den del den översti
ger sju och en halv men icke tjugo 
gånger nämnda basbelopp och 40 
procent av den pensionsgrundande 
lönen till den del den överstiger 
tjugo men icke trettio gånger 
nämnda basbelopp eller det högre 
pensionsbelopp som gällde enligt 
planen vid utgången av år 1977. Det 
förhållandet att planen ger rätt till 
ålderspension utöver 15 procent av 
den pensionsgrundande lön_ som 
icke överstiger sju och en halv 
gånger nämnda basbelopp utgör 
dock icke hinder för avdrag, om den 
överskjutande pensionen är avsedd 
att utgöra ersättning för tilläggspen
sion enligt lagen om allmän försäk
ring. 

Vid bestämmande av avdragsrätt 
enligt första stycket får - även om 
detta ej har medgivits i allmän pen
sionsplan - i pensionsåtagande in
räknas såväl arbetstagares anställ
ningstid hos samma arbetsgivare in
nan åtagandet lämnats som anställ
ningstid hos förutvarande arbetsgi
vare. Vid beräkning av avdrag för 
tryggande av åtagandet skall härvid 
dock avräknas sådan pension åt ar
betstagaren. som tidigare har utfästs 
och tryggats av arbetsgivare under 
anställningstid som inräknas i åta
gandet. 

Avdrag för kostnad avsedd att 
trygga pensionsåtagande som inne
bär rätt till pension före 65 års ål
der - härunder inbegripet kostnad 
avsedd att vid arbetstagarens avgång 
före 65 års ålder trygga samma pen
sionsförmåner som skulle ha til'
kommit honom vid c.vg:lng vid 
nämnda ålder - medges i den ut
sträckning sådana förmåner kan 
utgå enligt allmän pensionsplan och 
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planen vid utgången av år 1977, dels 
att livsvarig ålderspension vid full in
tjänandetid enligt planen icke avses 
komma att öveistiga 15 procent av 
den pensionsgrundande lönen till 
den del den icke överstiger sju och 
en halv gånger nämnda basbelopp. 
70 procent av den pensionsgrun
dandc lönen till den del den översti
ger sju och en halv men icke tjugo 
gånger nämnda basbelopp och 40 
procent av den pensionsgrundande 
lönen till den del den överstiger 
tjugo men icke trettio gånger 
nämnda basbelopp eller det högre 
pensionsbelopp som gällde enligt 
planen vid utgången av år 1977. Det 
förhållandet att planen ger rätt till 
ålderspension utöver 15 procent av 
den pensionsgrundande lön som 
icke överstiger sju och en halv 
gånger nämnda basbelopp utgör 
dock icke hinder för avdrag, om den 
överskjutande pensionen är avsedd 
att utgöra ersättning för tilläggspen
sion enligt lagen om allmän försäk
ring. 

Vid bestämmande av avdragsrätt 
enligt första stycket får - även om 
detta ej har medgivits i allmän pen
sionsplan - i pensionsåtagande in
räknas såväl arbetstagares anställ
ningstid hos samma arbetsgivare in
nan åtagandet lämnats som anställ
ningstid hos förutvarande arbetsgi
vare. Vid beräkning av avdrag för 
!ryggande av åtagandet skall härvid 
dock avräknas sådan pension åt ar
betstagaren. som tidigare har utfästs 
och tryggats av arbetsgivare under 
anställningstid som inräknas i åta
gandet. 

Avdrag för kostnad avsedd att 
trygga pcnsionsåtagandc som inne
bär rätt till pension före 65 års ål
der - härunder i;1~1egripet kostnad 
avsedd att v;d aroetstagarens avgång 
föi c 65 års ålder trygga samma pen
sionsförmåner som skulle ha till
kommit honom vid avgång vid 
nämnda ålder - medges i den ut
sträckning sådana förmåner kan 
utgå enligt allmän pensionsplan och 
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med beaktande jämväl av bestäm
melserna i tionde stycket. Är fråga 
om arbetstagare i aktiebolag eller 
ekonomisk förening som har be
stämmande inflytande över företa
get. är dock kostnad som här avses 
och som hänför sig till avgång före 
60 års ålder avdragsgill endast efter 
beslut enligt elfte stycket. Till grund 
för bedömande om en arbetstagare 
har bestämmande inflytande lägges 
det samlade innehavet av aktier eller 
andelar i företaget hos arbetstagaren 
själv jämte sf1dana honom närstå
ende personer som nämns i 35 § 
3 mom. nionde stycket denna lag. 

För medel. som avsatts enligt hel
ler d, medges sålunda avdrag intill 
vad som motsvarar arbetsgivarens 
pensionsreserv, och för pensionsför
siikring medges avdrag för så stor del 
av kostnaderna som behövs för att 
trygga pensionsåtagande, allt med 
iakttagande av bestämmelserna i 
första-femte styckena och beslut 
enligt elfte stycket av denna anvis
ningspunkt. 

Dock medges avdrag även utöver 
vad som anges i föregående stycke. 
om pcnsionsutfästelserna avser för
m<lner som innebär smärre avvikel
ser fdn allmän pensionsplan. Detta 
gäller dock endast under förutsätt
ning att utfästelserna till den del de 
avser sådana avvikelser har tryggats 
genom pensionsförsäkring. Vidare 
fordras att utfästelserna har lämnats 
före utgangen av år 1977 eller att de 
lämnats till arbetstagare som däref
ter erhållit anställning hos arbetsgi
vare och motsvarar utfästelser som 
har lämnats av arbetsgivaren till 
andra arbetstagare före utgången av 
år 1977. Med smärre avvikelser för
stås sti.dana förmånsbelopp som ut
går utöver allmän pensionsplan men 
inom ramen för högsta pensions
grundande lön enligt planen under 
förutsättning att den genomsnittliga 
kostnaden för förmånsbeloppen 
icke överstiger åtta procent av kost
naden för pensionsåtagande enligt 
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med beaktande jämväl av bestäm
melserna i tionde stycket. Är fråga 
om arbetstagare i aktiebolag eller 
ekonomisk förening som har be
stämmande inflytande över företa
get, är dock kostnad som här avses 
och som hänför sig till avgång före 
60 års ålder avdragsgill endast efter 
beslut enligt elfte stycket. Till grund 
för bedömande om en arbetstagare 
har bestämmande inflytande lägges 
det samlade innehavet av aktier eller 
andelar i företaget hos arbetstagaren 
själv jämte sådana honom närstå
ende personer som nämns i punkt 14 
sista stycket av a11 l'isni11gama till 
32 §. 

För medel, som avsatts enligt bel
ler d, medges sålunda avdrag intill 
vad som motsvarar arbetsgivarens 
pensionsreserv, och för pensionsför
säkring medges avdrag för så stor del 
av kostnaderna som behövs för att 
trygga pensionsåtagande, allt med 
iakttagande av bestämmelserna i 
första -femte styckena och beslut 
enligt elfte stycket av denna anvis
ningspunkt. 

Dock medges avdrag även utöver 
vad som anges i föregående stycke, 
om pensionsutfästelserna avser för
måner som innebär smärre avvikel
ser från allmän pensionsplan. Detta 
gäller dock endast under förutsätt
ning att utfästelserna till den del de 
avser sådana avvikelser har tryggats 
genom pensionsförsäkring. Vidare 
fordras att utfästelserna har lämnats 
före utgången av år 1977 eller att de 
lämnats till arbetstagare som däref
ter erhållit anställning hos arbetsgi
vare och motsvarar utfästelser som 
har lämnats av arbetsgivaren till 
andra arbetstagare före utgången av 
år 1977. Med smärre avvikelser för
stås sådana förmånsbelopp som ut
går utöver allmän pensionsplan men 
inom ramen för högsta pensions
grundande lön enligt planen under 
förutsättning att den genomsnittliga 
kostnaden för förmånsbeloppen 
icke överstiger fitta procent av kost
naden för pensionsåtagande enligt 

Prop. 1989/90: 110 

84 



Nuvarande lydelse 

den allmänna pensionsplane.n. Med 
genomsnittlig kostnad för förmåns
beloppen förstås den merkostnad 
som motsvarande förmåner skulle 
medföra, om de skulle lämnas åt 
samtliga som omfattas av den all
männa pensionsplanen. Överstiger 
kostnaden för förmånsbeloppen vad 
nu sagts, skall emellertid ingen del 
av den kostnad som överstiger kost
naden för pensionsåtagande enligt 
den allmänna pensionsplanen vara 
avdragsgill. För att erhålla avdrags
rätt skall arbetsgivaren med intyg av 
försäkringsgivaren styrka att endast 
smärre avvikelser från allmän pen
sionsplan föreligger. Om särskilda 
skäl föreligga, får riksskatteverket 
besluta att avdrag som avses i detta 
stycke skall medges även i andra fall. 
Mot beslut av riksskatteverket i fråga 
som här avses får talan ej föras. 

Har arbetsgivare gjort pensions
åtagande enligt allmän pensionsplan 
men föreligger icke avdragsrätt en
ligt första stycket eller har arbetsgi
vare gjort pensionsåtagande för ar
betstagare som icke omfattas av all
män pensionsplan, far han - under 
förutsättning att åtagandet tryggats 
genom pensionsförsäkring - avdrag 
för kostnaderna för sådant åtagande 
med högst ett belopp motsvarande 
summan av 35 procent av vad arbets
givaren utgivit i lön till arbetstaga
ren intill en lön som motsvarar tjugo 
gånger det basbelopp som enligt la
gen ( 1962:381) om allmän försäkring 
bestämts för ~'iret närmast före taxe
ringsåret samt 25 procent av lönen 
till den del den överstiger tjugo men 
icke trettio gånger nämnda basbe
lopp. Avdraget får beräknas på lön 
som arbetsgivaren utgivit till arbets
tagaren antingen under beskatt
ningsåret eller under det närmast 
föregående beskattningsåret. 

Arbetsgivare, som enligt 25 § la
gen ( 1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m. m. är skyldig 
att trygga upplupen del av pensions
utfästelse genom att köpa pensions
försäkring, får avdrag för hela kost-
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den allmänna pensionsplanen. Med 
genomsnittlig kostnad för förmåns
beloppen förstås den merkostnad 
som motsvarande förmåner skulle 
medföra, om de skulle lämnas åt 
samtliga som omfattas av den all
männa pensionsplanen. Överstiger 
kostnaden för förmånsbeloppen vad 
nu sagts, skall emellertid ingen del 
av den kostnad som överstiger kost
naden· för pensionsåtagande enligt 
den allmänna pensionsplanen vara 
avdragsgill. För att erhålla avdrags
rätt skall arbetsgivaren med intyg av 
försäkringsgivaren styrka att endast 
smärre avvikelser från allmän pen
sionsplan föreligger. Om särskilda 
skäl föreligger, får riksskatteverket 
besluta att avdrag som avses i detta 
stycke skall medges även i andra fall. 
Riksskatteverkets beslut får inte 
överklagas. 

Har arbetsgivare gjort pensions
åtagande enligt allmän pensionsplan 
men föreligger icke avdragsrätt en
ligt första stycket eller har arbetsgi
vare gjort pensionsåtagande för ar
betstagare som icke omfattas av all
män pensionsplan, får han - under · 
förutsättning att åtagandet tryggats 
genom pensionsförsäkring - avdrag 
för kostnaderna för sådant åtagande 
med högst ett belopp motsvarande 
summan av 35 procent av vad arbets
givaren utgivit i lön till arbetstaga
ren intill en lön som motsvarar tjugo 
gånger det basbelopp som enligt la
gen ( 1962:381) om allmän försäkring 
bestämts för året närmast före taxe
ringsåret samt 25 procent av lönen 
till den del den överstiger tjugo men 
icke trettio gånger nämnda basbe
lopp. Avdraget får beräknas på lön 
som arbetsgivaren utgivit till arbets
tagaren antingen under beskatt
ningsåret eller under det närmast 
föregående beskattningsåret. 

Arbetsgivare. som enligt 25 § la
gen (1967:531) om !ryggande av 
pensionsutfästelse m. m. är skyldig 
att trygga upplupen del av pensions
utfästelse genom att köpa pensions
försäkring, får avdrag för hela kost-
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naden för sådan försäkring om utfäs
telsen icke avser arbetstagare i ak
tiebolag eller ekonomisk förening 
som har bestämmande inflytande 
över företaget. 

Vid beräkning av avdrag för kost
·nader avsedda att trygga arbetsgiva
res pcnsionsåtaganden får pensions
utfästelse beaktas endast om försäk
ring för utfästelsen skulle ha varit så
dan pensionsförsäkring som avses i 
punkt 1 av anvisningarna till 31 §. 

Om särskilda skäl föreligga, får 
riksskatteverket besluta om avdrag 
avseende kostnader för att trygga 
pensionsutfästelse utöver vad som 
gäller enligt första och femte styck
ena ovan. Mot sådallt beslut får talan 
ej föras. (jfr anv. till 22 § p. 1 femte 
och sjätte styckena och anv. till 25 § 
p. 7) 

(anv. till 29 * p. 10) 
Regeringen kan förklara att, om 

förlust pli aktier ~ller andelar i 
svenskt aktiebolag eller svensk eko
nomisk förening eller utländskt bo
lag med uppgift att driva verksamhet 
av väsentlig betydelse från samhälls
ekonomisk synpunkt framkommer 
vid avyttring av aktierna eller ande
larna eller vid företagets upplösning, 
förlusten skall utgöra avdragsgill 
omkostnad för ägaren av aktierna 
eller andelarna. Detsamma gäller i 
fråga om långivare beträffande för
lust på lån eller dylikt som han läm
nat företaget. 

Bestämmelserna i första stycket 
om förlust tillämpas också på för
lust, som kan beräknas uppkomma. 
Regeringen bestämmer därvid hur 
avdraget i det särskilda fallet skall 
beräknas. Har skattskyldig fått av
drag som avses i detta stycke, skall 
avdraget frånräknas avdragsgill för
lust, som sedermera uppkommer vid 
avyttring av aktierna eller andelarna 
eller vid upplösning av företaget. 
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naden för sådan försäkring om utfäs
telsen icke avser arbetstagare i ak
tiebolag eller ekonomisk förening 
som har bestämmande inflytande 
över företaget. 

Vid beräkning av avdrag för kost
nader avsedda att trygga arbetsgiva
res pensionsåtaganden får pensions
utfästelse beaktas endast om försäk
ring för utfästelsen skulle ha varit så
dan pensionsförsäkring som avses i 
punkt 1 av anvisningarna till 31 §. 

Om särskilda skäl föreligger, får 
riksskatteverket besluta om avdrag 
avseende kostnader för att trygga 
pensionsutfästelse utöver vad som 
gäller enligt första och femte styck
ena ovan. Riksskatteverkets beslut 
får inte överklagas. 

21. Avdrag får göras för avgift för 
pensionsförsäkring i den omfattning 
som anges i punkt 6 av anvisningarna 
ti/146 §. 

22. Regeringen kan förklara att, 
om förlust på aktier eller andelar i 
svenskt aktiebolag eller svensk eko
nomisk förening eller utländskt bo
lag med uppgift att driva verksamhet 
av väsentlig betydelse från samhälls
ekonomisk synpunkt framkommer 
vid avyttring av aktierna eller ande
larna eller vid företagets upplösning, 
förlusten skall utgöra avdragsgill 
omkostnad för ägaren av aktierna 
eller andelarna. Detsamma gäller i 
fråga om långivare beträffande för
lust på lån eller dylikt som han läm
nat företaget. 

Bestämmelserna i första stycket 
om förlust tillämpas också på för
lust, som kan beräknas uppkomma. 
Regeringen bestämmer därvid hur 
avdraget i det särskilda fallet skall 
beräknas. Har skattskyldig fått av
drag som avses i detta stycke, skall 
avdraget frånräknas avdragsgill för
lust, som sedermera uppkommer vid 
avyttring av aktierna eller andelarna 
eller vid upplösning av företaget. 
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Uppkommer vinst genom att ak
tierna eller andelarna avyttras eller 
genom att tillskjutet kapital återfås, 
skall vinsten tas upp som skatteplik
tig intäkt av rörelse hos den som haft 
vinsten. 

(anv. till 29 § p. 9) 
Såsom speciella för rörelse ut

gående skatter eller avgifter till det 
allmänna må nämnas vissa tillverk
ningsskatter, stämpelavgifter, tull
och hamnumgälder m. m. dyl. Där
emot får svenska allmänna skatter 
inte dras av (se 20 §). 

Föresldgen lydelse 

Uppkommer vinst genom att ak
tierna eller andelarna avyttras eller 
genom att tillskjutet kapital återfås, 
skall vinsten tas upp som intäkt hos 
den som haft vinsten. 

23. Avdrag får göras för skogs
vårdsavgift och fastighetsskatt och 
speciella för näringsverksamheten 
utgående skatter och avgifter till det 
allmänna. Däremot får svenska all
männa skatter inte dras av (se 20 §). 

Premie för grupplivförsäkring, som tecknats av fysisk person i hans egen
skap av utövare av viss rörelse, utgör avdragsgill omkostnad i rörelsen. Om 
den ersättning. som kan komma att utfalla på grund av försäkringen, utgår 
efter förmånligare grunder än vad som gäller enligt grupplivförsäkring för 
befattningshavare i statens tjänst. skall dock endast den del av premien som 
kan anses motsvara förmåner enligt grupplivförsäkring för nämnda befatt
ningshavare räknas som omkostnad i rörelsen. 

Avdrag medges för kostnader för Avdrag medges för kostnader för 
egen hälwvård i den mån förmån av egen hälsovård i den mån förmån av 
fri sådan vård för anställd är skatte- fri sådan vård för anställd är skatte-
fri enligt 32 § 3 b mom. första fri enligt 32 § 3 b mom. första 
stycket. stycket. 

Bestämmelserna i punkt 6 av an- Bestämmelserna i punkt 6 av an-
visningarna till 33 § om avdrag för visningarna till 33 § om avdrag för 
avgift till erkänd arhetslöshetskassa avgift till erkänd arbetslöshetskassa 
gäller också beträffande inkomst av gäller också beträffande inkomst av 
rörelse. näringsverksamhet. 

Bestämmelserna i punkt 4 av an- Bestämmelserna i punkt 4 av an-
visningarna till 33 § om avdrag för visningarna till 33 § om avdrag för 
kostnader för resor till och från ar- kostnader för resor till och från ar-
betsplatsen gäller också beträffande betsplatsen gäller också beträffande 
inkomst av rörelse. (jfr anv. till 22 § inkomst av näringsverksamhet. 
p. 2. 25 § 1 mom. och 29 § 1 mom.) 

(anv. till 29 § p. 18) 
Avdrag må ske för kostnad för så

dan forskning och sådant utveck
lingsarbete som har eller kan ama
gas få betydelse för den skattskyldi
ges rörelse. Avdrag medges även för 
kostnad för erhållande av informa
tion om sådan forskning och sådant 
utvecklingsarbete. Avser kostnaden 
anskaffning av sådana tillgångar, för 
vilka anskaffningskostnaden enligt 
bestiimmclser i denna lag får avdra
gas endast genom årlig avskrivning 
på grund av värdeminskning, gäller 
dock bestämmelserna om sådan av-

24. Avdrag får ske för kostnad för 
sådan forskning och sådant utveck
lingsarbete som har eller kan antas 
få betydelse för den skattskyldiges 
näringsverksamhet. Avdrag medges 
även för kostnad för erhållande av 
information om sådan forskning och 
sådant utvecklingsarbete. Avser 
kostnaden anskaffning av sådana 
tillgångar. för vilka anskaffnings
kostnaden enligt bestämmelser i 
denna lag får dras av endast genom 
årlig avskrivning på grund av värde
minskning, gäller dock hestämmel-
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skrivning även beträffande den kost
naden. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer kan förordna 
att bidrag, som den skattskyldige 
lämnar till viss forskning, visst ut

vecklingsarbete eller viss museiverk
samhet, skall för tid som anges i för
ordnandet helt eller delvis anses så
som driftkostnad i den skattskyldiges 
rörelse. (jfr anv. till 22 § p. 1 åttonde 
stycket) 

(anv.till29§p.18a) 
Avdrag får göras för bidrag som 

utan villkor lämnas till regional ut
vecklingsfond som avses i förord
ningen (1978:504) om överförande 
av vissa uppgifter från företagare
förening till regional utvecklings
fond. 

(anv. till 29 § p. 18 b) 
En fysisk person som driver rö

relse har rätt till avdrag i efterhand 
för utgifter i verksamheten före rö
relsens påbörjande. Avdraget får 
avse utgifter under det år då rörelsen 
påbörjades och det närmast före
gående ån:t, såvida rätt till omedel
bart avdrag skulle ha förelegat om 
verksamheten redan under denna 
tid haft karaktär av rörelse. 

Vid beräkningen av avdraget skall 
utgifterna minskas i den mån 

I) avdrag för µ!gifterna har gjorts 
i annan förvärvskälla, 

2) utgifterna inräknats i anskaff
ningsvärdet för tillgångar vilka till
förts rörelsen när denna påbörjades 
eller 

3) inkomster som inte tagits upp 
till beskattning har uppkommit i 
verksamheten under den tid som av
ses i första stycket. 

Har avdraget inte kunnat helt ut
nyttjas vid taxeringen för det första 
beskattningsåret, får resterande be
lopp dras m• vid taxeringe11 för något 
eller 11ågra av de fem följande be
skattningsåren. Avdrag medges inte 
för något beskattningsår med så högt 
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serna om sådan avskrivning även be
träffande den kostnaden. 

25. Avdrag får göras för bidrag 
som utan villkor lämnas till regional 
utvecklingsfond som avses i förord
ningen (1978:504) om överförande 
av vissa uppgifter från företagare
förening till regional utvecklings
fond. 

26. En skattskyldig som driver nä
ringsverksamhet har rätt till avdrag i 
efterhand för utgifter i verksamhe
ten före verksamhetens påbörjande. 
Avdraget får avse utgifter under det 
år då verksamheten påbörjades och 
det närmast föregående året, såvida 
rätt till omedelbart avdrag skulle ha 
förelegat om verksamheten redan 
under denna tid haft karaktär av nä
ringsverksamhet. 

Vid beräkningen av avdraget skall 
utgifterna minskas i den mån 

I) avdrag för utgifterna har gjorts 
i annan förvärvskälla, 

2) utgifterna inräknats i anskaff
ningsvärdet för tillgångar vilka till
förts näringsverksamheten när den
na påbörjades eller 

3) inkomster som inte tagits upp 
till beskattning har uppkommit i 
verksamheten under den tid som av
ses i första stycket. 
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belopp att underskott uppkommer i 
förvärvs källan. 

Avdrag medges endast i den mån 
den skattskyldige visar att förutsätt
ningar för avdrag föreligger. 

(anv. till 29 § p. 11) 
Har som arbetsrum för rörelsen 

använts sådan del av den skattskyldi
ges bostad som särskilt inrättats för 
ändamålet, medges avdrag för skälig 
del av bostadskostnaden. 

Även om särskilt arbetsrum inte 
inrättats medges avdrag för bostads
kostnad om arbete utförts i bostaden 
minst 800 timmar under beskatt
ningsåret. Vid beräkning av antalet 
timmar beaktas endast arbete som 
det med hänsyn till verksamhetens 
art varit motiverat att utföra i bosta
den. I timantalet får jämte arbete för 
rörelsen även inräknas tillfälligt ar
bete som har nära samband med rö
relsen men är att hänföra till tjänst. 
Arbete som utförts av den skattskyl
diges barn tillgodoräknas endast om 
barnet fyllt 16 år och arbete som ut
förts av den skattskyldiges make en
dast om makarna drivit rörelsen ge
mensamt. Avdrag medges med 2 000 
kronor om arbetet utförts i bostad 
på den skattskyldiges egen eller hans 
makes fastighet och med 4 000 kro
nor i annat fall. Omfattar beskatt
ningsåret annan tid än tolv månader 
jämkas timantalet och avdragsbe
loppet med hänsyn härtill. 

Den omständigheten att avdrag 
medgetts enligt andra stycket för 
kostnad för bostad på egen fastighet, 
med[ ör inte all fastigheten vid till
liimpning av 24, 25 och 29 §§ skall 
anses använd i rörelsen. 

(anv. till 29 § p. 12) 
Vid utövande av litterär, konst

närlig eller därmed jämförlig verk-
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Avdrag medges endast i den mån 
den skattskyldige visar att förutsätt
ningar för avdrag föreligger. 

27. Har en för ändamålet särskilt 
inrättad del av en privatbostad eller 
annan bostad använts i innehavarens 
näringsverksamhet medges avdrag 
för skälig del av kostnaderna för bo
staden för hyra o. d., värme, vatten 
och avlopp samt elektrisk ström. Av
drag medges även för kostnader i öv
rigt som är omedelbart betingade ai• 

näringsverksamheten. 
Även om någon del av bostaden 

inte särskilt inrättats för närings
verksamheten medges avdrag för bo
stadskostnad om arbete utförts i bo
staden minst 800 timmar under be
skattningsåret. Vid beräkning av an
talet timmar beaktas endast arbete 
som det med hänsyn till verksamhe
tens art varit motiverat att utföra i 
bostaden. I timantalet får jämte ar
bete för näringsverksamheten även 
inräknas tillfälligt arbete som har 
nära samband med verksamheten 
men är att hänföra till tjänst. Arbete 
som utförts av den skattskyldiges 
barn tillgodoräknas endast om bar
net fyllt 16 år och arbete som utförts 
av den skattskyldiges make endast 
om makarna drivit verksamheten ge
mensamt. Avdrag medges med 2 000 
kronor om arbetet utförts i bostad 
på den skattskyldiges egen eller hans 
makes fastighet och med 4 000 kro
nor i annat fall. Omfattar beskatt
ningsåret annan tid än tolv månader 
jämkas timantalet och avdragsbe
loppet med hänsyn härtill. 

28. Vid utövande av litterär, 
konstnärlig eller därmed jämförlig 
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samhet kan resor ingå som ett natur
ligt led i verksamheten. Kostna
derna för sådana resor är avdrags
gilla i den mån de inte utgör person
liga levnadskostnader. 

(anv. till 29§ p. 19) 
Yrkesfiskare som under längre 

tidsperioder personligen bedrivit 
fiske äger åtnjuta avdrag för den ök
ning i levnadskostnaden, som han 
därvid kan hava fått vidkännas på 
den grund att han vistats utom sin 
vanliga hemort. Riksskatteverket 
fastställer för varje kalenderår be
lopp motSl'arande högsta normala 
ökning i levnadskostnaden för ett 
dygn vid havsfiske och annat yrkes
fiske. 

(anv. till 22 § p. 1 sjunde stycket) 
Skattskyldigs barn, som har fyllt 

16 år, taxeras självt för den inkomst 
av arbete på fastigheten, som barnet 
kan ha haft i form av pengar, natura
förmåner eller annat, dock högst för 
vad som motsvarar marknadsmäs
sigt vederlag för barnets arbetsin
sats. Den skattskyldiges kostnad får 

. med motsvarande begränsning dras 
av som driftkostnad. För lön och un
derhåll till skattskyldigs barn, som 
inte har fyllt 16 år, får avdrag inte 
göras. Lönen och underhållet skall 
då inte heller tas upp som inkomst 
för barnet. (jfr anv. till 29 § p. 20) 

(anv. till 25 § p. 5) 
Därest brandförsäkring tagits för 

all framtid, må avdrag enligt 25 § 
1 mom. för under året erlagd försäk
ringspremie ske med 5 procent av 
dennas belopp, om den enligt för
säkringsavtalet erlägges på en gång. 

Därest premien för försäkring för 
all framtid enligt försäkringsavtalet 
erlägges under ett bestämt antal år 
med lika belopp för år räknat, må 
för vart och ett av dessa år avdrag 
enligt 25-~1 mom. ske med så många 
procent av under året erlagd premie, 
som angives i nedanstående tabell: 
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verksamhet kan resor ingå som ett 
naturligt led i verksamheten. Kost
naderna för sådana resor är avdrags
gilla i den mån de inte utgör person
liga levnadskostnader. 

29. Yrkesfiskare som under längre 
tidsperioder personligen bedrivit 
fiske har rätt till avdrag för den ök
ning i levnadskostnaden, som han 
haft på grund av att han vistats utom 
sin vanliga hemort. Rätt till avdrag 
föreligger dock endast om resan varit 
förenad med övernattning utom hem
orten. 

30. Skattskyldigs barn, som har 
fyllt 16 år, taxeras självt för den in
komst av arbete i näringsverksamhe
ten som barnet kan ha haft i form av 
pengar, naturaförmåner eller annat, 
dock högst för vad som motsvarar 
marknadsmässigt vederlag för bar
nets arbetsinsats. Den skattskyldi
ges kostnad får med motsvarande 
begränsning dras av som driftkost
nad. För lön och underhåll till skatt
skyldigs barn, som inte har fyllt 16 
år, får avdrag inte göras. Lönen och 
underhållet skall då inte heller tas 
upp som inkomst för barnet. 

31. Om brandförsäkring tagits för 
all framtid,får avdrag för under året 
erlagd försäkringspremie ske med 5 
procent av dennas belopp, om den 
enligt försäkringsavtalet erlägges på 
en gång. 

Om premien för försäkring för all 
framtid enligt försäkringsavtalet er
lägges under ett bestämt antal år 
med lika belopp för år räknat, får för 
vart och ett av dessa år avdrag ske 
med så många procent av under året 
erlagd premie, som angives i nedan
stående tabell: 
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Det hela antal år, varunder premien 
enligt försäkringsavtalet skall erläg
gas från avtalets avslutande 

högst 4 år 
5 till och med 7 år 
8" " 10 år 

11" " 13" 
14" " 16" 
17" " 19" 
20" " 23" 
minst 24 år 

Föreslagen lydelse 

Avdrag i procent av den för året er
lagda premien 

5% 
10% 
15 % 
20% 
25 % 
30% 
35 % 
40 % 

32. Den som använt egen bil i nä
ringsverksamhet har rätt till avdrag 
med 12 kronor för varje körd mil. 
Det sagda gäller inte om bilen utgjort 
tillgång i näringsverksamheten. 

33. Avdrag medges för förlust vid 
icke yrkesmässig avyttring (realisa
tiomförlust) av tillgång i fråga om 
vilken, om realisationsvinst i stället 
hade uppkommit, vinsten skulle ha 
utgjort intäkt av näringsverksamhet. 
Vid inkomstberäkningen i ett han
delsbolag begränsas avdraget för rea
lisations[ örlust på sätt anges i 3 § 2 
mom. fjärde stycket lagen ( 1947:576) 
om statlig inkomstskatt såvida annat 
inte följer av punkt 5 andra stycket c 
av anvisningarna till 20 §. 

till 24 §38 

(anv. till 41 § p. 1) 
Inkomst av jordbruksfastighet el

ler rörelse skall beräknas enligt bok
föringsmässiga grunder. För skatt
skyldig som har haft ordnad bokfö
ring skall beräkningen av inkomst 
ske på grundval av hans bokföring 
med iakttagande av bestämmelserna 
i denna anvisningspunkt. Vid in
komstberäkning enligt bokförings-

:ixsenastc lydelse av 

J. För skattskyldig som har haft 
ordnad bokföring skall beräkningen 
av inkomst ske på grundval av hans 
bokföring med iakttagande av be
stämmelserna i denna anvisnings
punkt. Vid inkomstberäkningen tas 
hänsyn till in- och utgående lager av 
varor, däri inbegripet djur, råmate
rial, hel- och halvfabrikat m. m., till 

punkt 1 av anvisningarna till 24 § 1984: 1060 
punkt 2 av anvisningarna till 24 § 1954:51 
punkt 2 a av anvisningarna till 24 § 1984: 190 
punkt 4 av anvisningarna till 24 § 1981 :295 
punkt 5 av anvisningarna till 24 § 1972:741 
punkt 6 av anvisningarna till 24 § 1985: 131 
punkt 7 av anvisningarna till 24 § 1980: 1054 
punkt 8 av anvisningarna till 24 § 1984:190 
punkt 9 av anvisningarna till 24 § 1989:232 
punkt 10 av anvisningarna till 24 § 1984: 1060. 
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mässiga grunder tas hänsyn till in
och utgaende lager av varor, däri in
begripet djur, råmaterial, hel- och 
halvfabrikat m.m., till pågående ar
beten samt till fordrings- och skuld
poster. Värdet av utgående lager, 
pågående arbeten samt fordrings
och skuldposter bestäms med hän
syn till förhållandena vid beskatt
ningsårets utgång. Som värde av in
gående lager, pågående arbeten 
samt fordrings- och skuldposter tas 
upp värdet av närmast föregående 
beskattningsårs utgående lager, på
gående arbeten samt fordrings- och 
skuldposter. Bestämmelserna i 41 § 
om lager får i varvsrörelse tillämpas 
även i fråga om skepp eller skepps
bygge, på rilket den skattskyldige har 
utfört eller avser att utföra arbete i 
icke oväsentlig omfattning, lllan hin
der av att den skattskyldige har avytt
rat skeppet eller bygget. Vad nu före
skrivits gäller dock endast intill dess 
skeppet eller skeppsbygget har leve
rerat.1· till förvärvaren. Vad som avses 
med skepp framgår av sjölagen 
(1891:35 s. 1). 

Inkomst m· annan fastighet som 
avses i 24 § 1 mom. får beräknas en
ligt bokföringsmässiga grunder på 
sätt anges i föregående stycke. Ilar 
skattskyldig för visst beskattningsår 
beräknat inkomst av annan fastighet 
enligt bokföringsmässiga grunder, 
skall den skattskyldige även för näst
följande beskattningsår beräkna in
komsten enligt sådana grunder om 
bestämmelserna i 2-1 § I mom. är ti/1-
lämpliga det året. 

Har det bokförda resultatet på
verkats av att bland intäkterna har 
tagits upp belopp, som inte skall be
skattas som inkomst. eller uteslutits 
belopp, som borde ha medräknats, 
eller bland kostnaderna har tagits 
upp belopp, som inte är avdragsgilla 
vid inkomstberäkningen, skall resul
tatet justeras så att det kan läggas till 
grund för inkomstberäkningen en
ligt denna lag. I de fall resultatet har 
påverkats av att lager, pågt1ende ar
beten eller fordringspost har tagits 
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pågående arbeten samt till ford
rings- och skuldposter. Värdet av 
utgående lager, pågående arbeten 
samt fordrings- och skuldposter be
stäms med hänsyn till förhållandena 
vid beskattningsårets utgång. Som 
värde av ingående lager, pågående 
arbeten samt fordrings- och skuld
poster tas upp värdet av närmast 
föregående beskattningsårs ut
gående lager, pågående arbeten 
samt fordrings- och skuldposter. 

Har det bokförda resultatet på
verkats av att bland intäkterna har 
tagits upp belopp, som inte skall be
skattas som inkomst, eller uteslutits 
belopp, som borde ha medräknats, 
eller bland kostnaderna har tagits 
upp belopp, som inte är avdragsgilla 
vid inkomstberäkningen, skall resul
tatet justeras så att det kan läggas till 
grund för inkomstberäkningen en
ligt denna lag. 1 de fall resultatet har 
påverkats av att lager, pågående ar
beten eller fordringspost har tagits 
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upp med för lågt belopp eller skuld
post med för högt belopp skall dock 
på yrkande av den skattskyldige ju
stering av det hokförda resultatet 
underlåtas i den mån det är uppen
hart att denne - i överensstämmelse 
med reglerna för inkomstberäkning 
i denna lag - genom dispositioner i 
bokslutet a1·seende nämnda tillgångs
och skuldposter eller genom större 
avskrivningar på anläggningstill
gångar än som skett skulle ha kunnat 
redovisa ett lägre resultat än det som 
skulle framkomma efter juste
ringen. Om särskilda omständighe
ter föranleder det skall dock resulta
tet justeras även i sådant fall. 

Vid beräkning av inkomst enligt 
hokföringsmässiga grunder skall 
iakttas. att en inkomst skall anses ha 
åtnjutits under det år, då den enligt 
god redovisningssed eller enligt vad 
som beträffande jordbruk är allmänt 
hrukligt hör tas upp som intäkt i rä
kenskaperna, även om inkomsten 
ännu inte har uppburits kontant el
ler djcst kommit den skattskyldige 
tillhanda t. ex. i form av levererade 
varor. fullgjorda prestationer eller 
på annat härmed jämförligt sätt. 
Vad som gäller i fråga om inkomst
posterna tillämpas också i fråga om 
utgiftsposterna. Avdrag för tantiem 
eller liknande ersättning från jilmans
fdretag till företagsledare eller ho
nom närstående person får dock åt
njutas först under det år då ersiitt
ningen har betalats ut eller blil'it till
gänglig för (1ftni11g. I fråga om tiden 
för inkomst- och utgiftsposters upp
tagande enligt bokföringsmässiga 
grunder tillämpas i allmänhet det 
förfaringssiittet, att fordringar tas 
upp som inkomst under det är, då <le 
uppkommer, och att räntor hänförs 
till inkomsten för det år, på vilket de 
belöper. i bägge fallen oberoende av 
om de verkligen har influtit under 
nämnda år eller inte. Å andra sidan 
hör förskottsvis influtna räntor, som 
till större eller mindre del belöper på 
ett kommande år, till denna del hok
föringsmässigt hänföras till det sist-
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upp med för lågt belopp eller skuld
post med för högt belopp skall dock 
på yrkande av den skattskyldige ju
stering av det bokförda resultatet 
underlåtas i den mån det är uppen
bart att denne - i överensstämmelse 
med reglerna för inkomstberäkning 
i denna lag - genom större avskriv
ningar på anläggningstillgångar än 
som skett eller större avsättning en
ligt lagen ( 1990:000) om skatteutjäm
ningsreserv än som gjorts skulle ha 
kunnat redovisa ett lägre resultat än 
det som skulle framkomma efter ju
steringen. Om särskilda omständig
heter föranleder det skall dock re
sultatet justeras även i sådant fall. 

Vid beräkning av inkomst enligt 
bokföringsmässiga grunder skall 
iakttas. att en inkomst skall anses ha 
åtnjutits under det år, då den enligt 
god redovisningssed eller enligt vad 
som beträffande jordbruk är allmänt 
brukligt bör tas upp som intäkt i rä
kenskaperna, även om inkomsten 
ännu inte har uppburits kontant el
ler eljest kommit den skattskyldige 
tillhanda t. ex. i form av levererade 
varor, fullgjorda prestationer eller 
på annat härmed jämförligt sätt. 
Vad som gäller i fråga om inkomst
posterna tillämpas också i fråga om 
utgiftsposterna. I fråga om tiden för 
inkomst- och utgiftspostcrs uppta
gande enligt bokföringsmässiga 
grunder tillämpas i allmänhet det 
förfaringssättet, att fordringar tas 
upp som inkomst under det år, då de 
uppkommer. och att räntor hänförs 
till inkomsten för det år. på vilket de 
belöper. i bägge fallen oberoende av 
om de verkligen har influtit under 
nämnda år eller inte. Å andra sidan 
bör förskottsvis influtna räntor. som 
till större eller mindre del belöper på 
ett kommande år, till denna del bok
föringsmässigt hänföras till det sist
nämnda årets inkomst. Avdrag för 
ränta på lån ur statens lånefond för 
lån med uppskjuten ränta åtnjuts för 
det år då räntan har betalats. 
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nämnda årets ·inkomst. Avdrag för 
ränt·a på lån ur statens lånefond för 
lån med uppskjuten ränta åtnjuts för 
det år då räntan har betalats. 

Vid tillämpning av föregående 
stycke skall iakttas bl. a. att värdet. 
av avyttrade varor skall - även om 
fakturering inte skett - redovisas 
som fordran, såvida varorna levere
rats till den nye ägaren före årets ut
gång. 

Har avverkningsrätt till skog upp
låtits mot betalning, som skall erläg
gas under loppet av flera år, får som 
intäkt för varje år tas upp den del av 
köpeskillingen som influtit under 
samma år. 

I fråga om avdrag för kostnader 
för reparation och underhåll av fas
tighet varav intäkterna beräknas en
ligt 24 § 1 mom. gäller även punkt 8 
av anvisningarna till 25 §. 

Om beskattningsmyndighet, med 
frångående av den skattskyldiges på 
hans räkenskaper grundade in
komstberäkning, som inkomst för 
ett år beskattat vinst, som i bokför
ingen framkommer som vinst först 
ett senare år, skall vid inkomstbe
räkningen för det följande år, då 
vinsten redovisas i bokföringen, det 
sistnämnda årets bokförda resultat 
justeras på sådant sätt att den redan 
beskattade vinsten inte beskattas en 
gång till. 

Motsvarande gäller för det fall, att 
beskattningsmyndighet ansett att en 
förlust, som är i och för sig avdrags
gill, inte får beaktas vid inkomstbe
räkningen för det år då den redovi
sats i räkenskaperna eller beskatt
ningsmyndighet i annat fall visst år 
frångått den skattskyldiges bokfö
ring på sådant sätt att det påverkar 
följande års inkomstberäkning. 
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Vid tillämpning av föregående 
stycke skall iakttas bl. a. att värdet 
av avyttrade varor skall - även om 
fakturering inte skett - redovisas 
som fordran, såvida varorna levere
rats till den nye ägaren före årets ut
gång. 

Har avverkningsrätt till skog upp
låtits mot betalning, som skall erläg
gas under loppet av flera år, får som 
intäkt för varje år tas upp den del av 
köpeskillingen som influtit under 
samma år. 

I fråga om avdrag för kostnader 
för reparation och underhåll av fas
tighet gäller även punkt 4 tredje och 
fjärde styckena av anvisningarna till 
23§. 

Om beskattningsmyndighet, med 
frångående av den skattskyldiges på 
hans räkenskaper grundade in
komstberäkning, som inkomst för 
ett år beskattat vinst, som i bokför
ingen framkommer som vinst först 
ett senare år, skall vid inkomstbe
räkningen för det följande år, då 
vinsten redovisas i bokföringen, det 
sistnämnda årets bokförda resultat 
justeras på sådant sätt att den redan 
beskattade vinsten inte beskattas en 
gång till. 

Motsvarande gäller för det fall, att 
beskattningsmyndighet ansett att en 
förlust, som är i och för sig avdrags
gill, inte får beaktas vid inkomstbe
räkningen för det år då den redovi
sats i räkenskaperna eller beskatt
ningsmyndighet i annat fall visst år 
frångått den skattskyldiges bokfö
ring på sådant sätt att det påverkar 
följande års inkomstberäkning. 

Har intäkter eller utgifter avseende 
viss egendom vid den närmast före
gående taxeringen till statlig inkomst
skall hänförts till inkomstslaget kapi
tal och sker beskattning vid den ak
tuella taxeringen i inkomstslaget nä
ringsverksamhet skall den skattskyl-

Prop. 1989/90:110 

94 



Nui,arande lydelse 

(anv. till 41 § p. 2 första stycket) 
Den i räkenskaperna gjorda värde

sättningen på tillgångar avsedda för 
omsättning eller förbrukning (lager) 
skall godtas vid inkomstberäk
ningen. om värdesättningen inte står 
i strid med i·ad nedan i denna punkt 
eller i punkt 3 sägs. 

(anv. till 41 § p. 2 andra stycket) 
Vid bestämmande av lagrets an

skaffningsvärde skall de lagertill
gångar, som ligger kvar i den skatt
skyldiges lager vid beskattningsårets 
utgång, anses som de av honom se
nast anskaffade eller tillverkade. 

(anv. till 41 § p. 2 femte stycket) 
Lager av djur på jordbruk.ljastig

het eller i renskötselrörelse får inte 
tas upp till lägre belopp än 50 pro
cent av den genomsnittliga produk
tionskostnaden för djur av det slag 
och den ålderssammansättning som 
det är fråga om. Djuren behöver 
dock inte i något fall tas upp till ett 
högre belopp än som motsvarar dju
rens sammanlagda allmänna salu
värde. Regeringen eller efter rege
ringens bemyndigande riksskattever-
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dige ta upp sådana ingående till
gångs- och skuldposter som erford
ras för att någon intäkt eller utgift inte 
skall beskattas två gånger eller läm
nas obeskattad på grund av skiftet av 
tillämpligt inkomsts/ag. 

3 § 7-11 mom. lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt har motsva
rande tillämpning vid beräkning av 
inkomst av näringsverksamhet. Vid 
beräkning av realisationsvinst eller 
realisationsförlust som är hänförlig 
till näringsverksamhet tillämpas 24 § 
1-5 mom., 27 § 1-4 mom., 28 §, 29 § 
1 mom. och 30 §nämnda lag.; 

2. Tillgångar avsedda för omsätt
ning eller förbrukning (lager) får in
te tas upp till lägre värde än det högs
ta ~·ärde som är tillåtet enligt bestäm
melserna i 14 § första och andra 
styckena bokförings lagen 
(1976:125). 

Vid bestämmande av lagrets an
skaffningsvärde skall de lagertill
gångar. som ligger kvar i den skatt
skyldiges lager vid beskattningsårets 
utgång, anses som de av honom se
nast anskaffade eller tillverkade. 

Utan hinder av vad som sägs i 
första stycket får annat varulager än 
lager av fastigheter och liknande ti/1-
gångar och lager av aktier, obligatio
ner, lånefordringar och liknande till
gångar tas upp till lägst 97 procent av 
det samlade anskaffningsvärdet. 

Djur i jordbruk och renskötsel 
skall alltid anses som lager. Sådant 
lager får inte tas upp till lägre belopp 
än 85 procent av den genomsnittliga 
produktionskostnaden för djur av 
det slag och den ålderssammansätt
ning som det är fråga om. Djuren 
behöver dock inte i något fall tas upp 
till ett högre belopp än som motsva
rar djurens sammanlagda allmänna 
saluvärde. Regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer fast-
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ket faststiiller för varje taxeringsår 
föreskrifter för beräkning av pro
duktionskostnaden. Har denna 
kostnad inte fastställts, t. ex. i fråga 
om särskilt dyrbara avelsdjur, får 
djuret tas upp lägst till 50 procent av 
det lägsta av anskaffningsvärdet och 
allmänna saluvärdet. 

(anv. till 41 § p. 2 sista stycket) 
Nedskrivning av värdet på rättig

heter till leverans av lagertillgångar 
enligt ej fullgjorda köpekontrakt 
(kontraktsnedskrivning) får god
kännas endast i den mån det visas, 
att inköpspriset för tillgångar av 
samma slag på balansdagen under
stiger det kontraherade priset, eller 
det görs sannolikt atr sådant prisf all 
kommer all inträffa inna11 tillgång
arna levereras eller säljs 1•idare av 
den skattskyldige i oförändrat eller 
förädlat skick. Beträffande värdet 
på rättigheter till leverans av maski
ner och andra för stadigvarande 
bruk avsedda inventarier enligt ej 
fullgjorda köpekontrakt kan av
skrivning (kontraktsavskrivning) 
godkännas endast i den mån den 
skattskyldige visar. att inköpspriset 
för tillgångar av samma slag på ba
lansdagen understiger det kontrahe
rade priset, eller det görs sannolikt 
att sådant pri~fall kommer att i111räffa 
innan til!gångama le1'ereras. 

(anv. till 41 § p. 3 sjätte stycket) 
Förvärvas aktie i svenskt aktiebo

lag av skattskyldig, som driver bank
eller annan penningrörelse eller för
säkringsrörelse, eller av annan skatt
skyldig, för vilken aktien utgör om
sättningstillgång. och är det inte up
penbart att den skattskyldige därige
nom erhåller tillgång av verkligt och 
särskilt värde för honom med hän
syn till hans rörelse, får sådan ned
gång i aktiens värde som beror på ut
delning till den skattskyldige av me
del, vilka fanns hos det utdelande 
bolaget vid förvärvet och inte mot
svarar tillskjutet belopp, inte föran
leda att aktien vid inkomstberäk- · 
ningen för den skattskyldige tas upp 
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ställer för varje taxeringsår före
skrifter för beräkning av produk
tionskostnaden. Har denna kostnad· 
inte fastställts, t. ex. i fråga om sär
skilt dyrbara avelsdjur, får djuret tas. 
upp lägst till 85 procent av det lägsta 
av anskaffningsvärdet och allmänna 
saluvärdet. 

Nedskrivning av värdet på rättig
heter till leverans av lagertillgångar 
enligt ej fullgjorda köpekontrakt 
(kontraktsnedskrivning) får god
kännas endast i den mån det visas, 
att inköpspriset för tillgångar av 
samma slag på balansdagen under
stiger det kontraherade priset. Be
träffande värdet på rättigheter till le
verans av maskiner och andra för 
stadigvarande bruk avsedda inven
tarier enligt ej fullgjorda köpekon
trakt kan avskrivning (kontraktsav
skrivning) godkännas endast i den 
mån den skattskyldige visar, att in
köpspriset för tillgångar av samma 
slag på balansdagen understiger det 
kontraherade priset. 

Förvärvas aktie i svenskt aktiebo
lag av skattskyldig, som driver bank
cller annan penningrörelse eller för
säkringsrörelse, eller av annan skatt
skyldig, för vilken aktien utgör om
sättningstillgång, och är det inte up
penbart att den skattskyldige därige
nom erhåller tillgång av verkligt och 
särskilt värde för honom med hän
syn till hans näringsverksamhet, får 
sådan nedgång i aktiens värde som 
beror på utdelning till den skattskyl
dige av medel, vilka fanns hos det 
utdelande bolaget vid förvärvet och 
inte motsvarar tillskjutet belopp. 
inte föranleda att aktien vid in
komstberäkningen för den skatt-
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till liigre belopp iin som motsvarar 
hans anskaffningskostnad för ak
tien. Ilar di.:nna, innan sf1dan utdel
ning skett, tagits upp till liigri.: bi.:
lopp än di.:n skattskyldiges anskaff
ningskostnad, far aktien vid ut
g<lngi.:n av det bi.:skattningsiir. under 
vilket utdelningen iiger rum. inte tas 
upp till liigre belopp iin aktii.:ns 
värde i beskattningshiinseende vid 
ing[111gen av samma år med tilliigg av 
ett belopp, som motsvarar skillna
den mdlan den skattskyldigi.:s an
skaffningskostnad för aktien och 
nämnda viirde, dock högst av det ut
delade beloppet. Sker utdelning 
utan att det viirde för aktien. som 
ligger till grund för beriikningen av 
den skattskylcliges inkomst. pt1ver
kas och medför detta att den skatt
skyldige efter överlt1telse av aktien 
eller upplösning av bolagi.:t redovi
sar förlust. skall därifrån avriiknas 
det belopp som motsvarar utdel
ningen. Utdelning som avses i detta 
stycke anses i förta hand giilla andra 
medel än sädana som motsvarar till
skjutet belopp. Vad som siigs omak
tie i detta stycke giiller iiven betrM
fande andd i ekonomisk förening. 
Med tillskjutet bdopp avses diirvicl 
inbetald insats. 

(anv. till 41 * p. 3a) 
I fraga om skattskyldiga. som be

driver byggnads-, hantverks- eller 
anliiggningsrörelse eller knnsultrii
relse, godtas den i riikenskaperna 
gjorda redovisningen av pägäende 
arbeti.:n vid inkomsttaxeringen om 
redovisningen inte st~ir i strid med 
bestämmelserna i denna anvisnings
punkt. Utförs de p<lgiu:nde arbetena 
pä löpande räkning giiller bestäm
melserna i tredje, tittomle och 
nionde styckena. Betriiffande arbe
ten. som utförs till fast pris, giiller 
bestiimmelserna i fjärde-niomle 
styckena. Enskild niiringsidkare, i 
vars verksamhet di.:n iirliga brut
toomsiittningssumman normalt un
derstiger i.:tt gränsbclopp som mot
svarar 20 g!111ger eld basbelopp en-

7 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del 1 

FiJrl'.l'lagen lydelse 

skyldige tas upp till liigre belopp iin 
som motsvarar hans anskaffnings
kostnad för aktien. Har denna. in
nan si1dan utdelning skett, tagits upp 
till lägre belopp iin elen skattskyldi
ges anskaffningskostnad. får aktien 
vid utg{111gen av det beskattningsår. 
undi.:r vilket utdelningen iiger rum, 
inte tas upp till lägre belopp iin ak
tiens viirde i beskattningshiinseende 
vid ing[mgen av samma t1r med till
liigg av ett belopp, som motsvarar 
skillnaden mellan den skattskylcliges 
anskaffningskostnad för aktien och 
niimnda viircle. dock högst av det ut
delade beloppet. Sker utdelning 
utan att det värde för aktien. som 
ligger till grund för beriikningi.:n av 
den skattskyldigi.:s inkomst. påver
kas och medför detta att den skatt
skyldige efter överli1telse av aktien 
elli.:r upplösning av bolaget redovi
sar förlust, skall därifrän avräknas 
det belopp som motsvarar utdd
ningen. Utdelning som avses i detta 
stycke anses i första hand giilla andra 
mi.:del iin sådana som motsvarar till
skjutet belopp. Vad som siigs omak
tie i detta stycke giiller även betriif
fande andel i ekonomisk förening. 
Med tillskjutet belopp avses d:irvid 
inbetald insats. 

3. I friiga om skattskyldiga, som 
bedriver byggnads-, hantverks- eller 
anliiggningsriirelse eller konsultrö
relse, godtas den i räkenskaperna 
gjorda redovisningen av påg<lende 
arbeten vid inkomsttaxeringen om 
redovisningen inte stiir i strid med 
bestiimmelserna i denna anvisnings
punkt. Utförs de pitg[iende arbetena 
pii löpande riikning gäller bestiim
melserna i tredje, sjund(' och clttonde 
styckena. Betriiffande arbeten. som 
utförs till fast pris, gäller bestämmel
serna i fjiirde-ättonde styckena. En
skild näringsidkare, i vars verksam
het den iirliga bruttooms:ittnings
summan normalt understigi.:r ett 
gränsbelopp som motsvarar 20 
gänger det basbelopp enligt lagen 
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ligt lagen ( 1962:381) om allmiin för
säkring som gäller under den sista 
m{madcn av räkenskapsåret. får till
lämpa bestämmelserna för arbeten 
som utförs pii löpande räkning ~iven 
i friiga om arbeten som utförs till fast 
pris. 

Ett arbete anses utfört p[1 löpande 
räkning om ersiittningen uteslu
tande eller sfa gott som uteslutande 
fastställs pi1 grundval av ett p{1 för
hand bestämt arvode per tidsenhet. 
den faktiska ticlsi1tgiingen rn:h - i 
förekommande fall - elen skattskyl
diges faktiska utgifter för arbetet. I 
annat fall anses arbdet utfört till fast 
pris. 

Viirdet av p{1gi"iende arbeten. som 
utförs pii löpande riikning. behöver 
inte tas upp som tillgång. I stiillet 
skall som intiikt redovisas summan 
av de belopp avseende arbetena som 
elen skattskyldige har fakturerat un
der beskattningsfa.:t. 

Viirdet ar pågäende arbeten som 
lllförs till fi1st pris jår, sål'ill giillcr 
byggnads-. lum11·erks- eller anliigg
ningsriirelse, /l/s upp till lägsl el/ be
lopp mot.1·1•lirwulc 85 procent m· de 
vid beska1111ingsärets wgang ned
lagda direkw kvsmaderna m·seemlc 
de arbetrn för 1·ilka sl111lig resultlllr<'
dvrisning då inte har ske//. l fråga 
om konsultrörelse fdr l'iirclet m· på
gående arbeten, som utförs fil/ fi1st 
pris, ws upp lill lägsl c// belopp 11101-
.n·arandc samtliga vid beska1111ings
tlre/s wgång nedlagda direkta kostna
der m'sC'C'mle de arbc1e11 för 1'ilka 
slwlig resul!atredm•isning då inte har 
skett. Från sistnämnda l'iirde får m·
drag å1njlllu.1· med högs/ e// helopp 
mot.1·1·aramle det basbelopp som gäl
ler under den si.1·1u månaden a1· rä
kenskapsåret, dock inte med högre 
belopp iin som svarar mot de dirckla 
koslnadema. Har den skattskyldige 
erhiillit ersiittning för arbete. som 
avses i detta stycke. skall beloppet 
inte redovisas som intäkt utan som 
en skuld till den för vars riikning ar
betet utförs. 

Föreslagen lydelse 

( 1962:381) om allmän försäkring 
som gäller under den sista månaden 
av räkenskapsåret, får ti!Himpa be
stämmelserna för arbeten som utförs 
pä löpande räkning även i fråga om 
arbeten som utförs till fast pris. 

Ett arbete anses utfört på löpande 
räkning om ersättningen uteslu
tande eller sii gott som uteslutande 
fastställs på grundval av ett p~t för
hand bestämt arvode per tidsenhet. 
den faktiska tidst1tgången och - i 
förekommande fall - den skattskyl
diges faktiska utgifter för arbetet. I 
annat fall anses arbetet utfört till fast 
pris. 

Värdet av pägaendc arbeten. som 
utförs på löpande räkning. behöver 
inte tas upp som tillgang. I stiillet 
skall som intäkt redovisas summan 
av de belopp avseende arbetena som 
den skattskyldige har fakturerat un
der beskattningsåret. 

Vid 1·ärdering av pågående arbe/en 
som /I/förs till fast pris och för vilka 
slwrcdovisning inte har sket/ gäller 
följande. Besliimmelsema i punkt 2 
första och tredje styckena a1· am·is
ningama till 24 § iiger 111ot.1·1·urwuie 
tilliimpning sa1·it1 gäller byggnads-, 
ha1111·erks-. eller a11liigg11ingsrörelse. 
I fräga 0111 konsultrörelse äger be
stä111111clsema i första stycket av 
11ii111nda anl'isningspunkt m01.1·1·a
ra11de lilliimpning. Har den skatt
skyldige erhi11lit ersättning för ar
bete. som avses i detta stycke. skall 
beloppet inte redovisas som intäkt 
utan som en skuld till den för vars 
riikning arbetet utförs. 
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Som direkt kostnad anses inte viir
dct av den arbetsinsats som utförs av 
den skattskyldige. dennes make el
ler barn under 16 {1r. Är uppdragsta
garen ett handelsbolag skall som di
rekt kostnad inte anses v:irclet av ar
betsinsats som utförs av deliigarc i 
bolaget. 

Uppgår 1·iirdet m· pågdmdc arhe
ten i byggnads-, lwflll'erks- eller an
liiggningsriirelse till liigre belopp iin 
medeltalet av riirdrna 111' sådana ar
hete11 1·id utgången m· de t1·tl niimrnst 
föregående heska1111i11grtire11 (jiim
förd1·cårc11), jiir l'iirdct ar pägärnde 
arbeten rid beska1111i11gsärets 111gäng 
tas upp till lägst el/ belopp nwtsrn
rande skillmulrn mellan 1·iirdet av 
pägåcndl' arbeten rid niimnda tid
punkt och 15 procent m· jiimji'irelse
årem mcdeltals1·iirden. Blir skillna
den negatil' får /Jcstc'immelsema i de 
n·tl sista mrni11gama 111· punkt 2 .1jiillc 
stycket tillii1111ws. 

Har den skattskyldige i\tagit sig 
att till fast pris utföra visst arbete för 
annans räkning skall, sf1vida intres
segemenskap riider mellan den 
skattskyldige och uppdragsgivaren 
och anledning finns att anta att be
stämmelserna ovan i denna anvis
ningspunkt utnyttjats för att bereda 
obehörig skattcfönmin [1t den skatt
skyldige eller uppdragsgivaren. 
nämnda bestiimmelser inte g:illa. I 
nu avsedda fall skall den skattskyldi
ges inkomst pii grund av arbetena 
beriiknas efter vad som med hiinsyn 
till omstiindigheterna framst;lr som 
skäligt. 

Har den skattskyldige i betydande 
omfattning underhitit att slutredo
visa eller fakturera belopp som en
ligt god redovisningssed hade kun
nat slutredovisas eller faktureras 
skall som intäkt tas upp de belopp 
som skiiligen hade kunnat utredovi
sas ella faktureras. 

Kan den skattskyldige göra sanno
likt att det belopp. som enligt be
stämmelserna ovan skall rcclo\'isas 
som intäkt av påg{1ende arbeten. 
överstiger vad som kan anses fören-

FiJreslagcn lydelse 

Som kostnad anses inte värdet av 
den arbetsinsats som utförs av den 
skattskyldige. dennes make eller 
barn under 16 i1r. Är uppdragstaga
ren ett handelsbolag skall som kost
nad inte anses viirdet av arbetsinsats 
som utförs av delägare i bolaget. 

1 lar den skattskyldige åtagit sig 
att till fast pris utföra visst arbete för 
annans r~ikning skall. s;ivida intres
segemenskap riider mellan den 
skattskyldige och uppdragsgivaren 
och anledning finns att anta att be
stiimmelserna ovan i denna anvis
ningspunkt utnyttjats för att bereda 
obehörig skattcförmim ;it den skatt
skyldige eller uppdragsgivaren, 
niimnda bestämmelser inte gälla. I 
nu avsedda fall skall den skattskyldi
ges inkomst pi1 grund av arbetena 
beriiknas efter vad som med hilnsyn 
till omstiindigheterna framstår som 
skiiligt. 

Har den skattskyldige i betydande 
omfattning underliHit att slutredo
visa eller fakturera belopp som en
ligt god redovisningssed hade kun
nat slutredovisas eller faktureras 
skall som intiikt tas upp de belopp 
som skiiligen hade kunnat slutredo
visas eller faktureras. 

Kan den skattskyldige göra sanno
likt att det belopp. som enligt be
stämmelserna ovan skall redovisas 
som intäkt av rägåcnde arbeten, 
överstiger vad som kan anses fören-
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ligt med god redovisningssed, för in
komsten i skiilig utstriickning jiim
kas nedi1t. 

(anv. till.fl ~p. I a) 
Avdrag för framtida garantiutgift 

f{1r i1tnjutas med belopp. som svarar 
mot vad som i riikcnskapcrna fi.ir be
skattningsi1ret avsatts för tiickande 
av riskn med anledning av garanti
förpliktelse. som utestiir vid beskatt
ningsi'irl'ls utgi111g. Avdraget far 
dock icke överstiga det s;11nman
lagda beloppet för itr räknat av de 
utgifter till följd av garantiförpliktd
ser. som redovisats i riikenskaperna 
under bcskattningsf1ret. Avser ga
rantiförpliktelsen tid. som iir kortare 
iin tvi1 iir. beriiknas avdraget hiigst 
till belopp som svarar mot sii m;lnga 
tjugofjiirdedelar av nyssniimnda 
sammanlagda belopp av utgifter som 
lkn tid garantiförpliktelsen avser ut
gör i m{mader. Brutet m[111adstal 
bortfaller. Avdrag for dock ittnjutas 
med skliligt belopp om den skatt
skyldige visar att betydligt större av
drag för avsiittningen iin som skulk 
medges enligt nyssniimnda föreskrif
ter iir p{1kallat till följd av 

att ri.irclsen iir nystartad, 

att garantiförpliktelserna avser ett 
eller ett fatal mycket stnra tillverk
ningsobjekt elkr myeket stora arbe
ten. 

att en bL'tydande iikning av ek uk
st<iende garantiförpliktelsernas nm
fattning skett under beskattnings
itret. 

att produktsammansiittningen av
seviirt iindrats under beskattnings
i1ret, 

att den tid en viisentlig del av ute
sti1cnde garantiförpliktelser avser 
betydligt överstiger tvi1 ;lr eller 

att annan med de niimnda jiimför
lig omstiindighet föreligger. 

0111 siirskilda ji'ir/11/llanden i riss 
hransch ji:iranledcr de1. fiir riksskt11-
l<'l'crkc1, l//t111 hinda t1r rnd so111 
fiireskri1·i1s i första stycke/ 11111 ardrag 
fiir fra1111ida gar11111i111giflcr, meddela 

röres/agen lydelse 

ligt med god redovisningssed. för in
komsten i skiilig utstriickning: jiim
kas ncdi\t. 

../. Avdrag för framtida garantiut
gift for <ltnjutas lllL'd belopp. som 
svarar mot vad som i riikenskaperna 
för beskattningsiiret avsatts för täck
ande av risker med anledning av ga
rantiförpliktelse, som utestår vid be
skattningsi1rets utg[mg. Avdraget for 
dock icke överstiga det samman
lagda beloppet för ;1r rliknat av de 
utgifter till följd av garantifiirpliktel
ser, som redovisats i riikenskaperna 
under ho:skattnings[1ro:t. Avser ga
rantifiirpliktelso:n tid. som lir kortare 
iin tvit iir. beriiknas avdraget hiigst 
till belopp som svarar mot s{1 m;lnga 
tjugofj:irdedelar av nyssniimnda 
sammanlagda belopp av utgifter som 
den tid garantiförpliktelsen avser ut
gör i mfö1ader. Brutet mimadstal 
bortfaller. Avdrag fi"lr dock iitnjutas 
med skiiligt belopp om den skatt
skyldige visar att betydligt större av
drag för avsiittningen iin som skulle 
medges enligt nyssnämnda föreskrif
ter iir p:1kalh1t till följd av 

att 11iiri11g.1Terksamhc1<•11 iir ny
startad. 

;1tt garantiförpliktelserna avsn ett 
eller L'lt fatal mvcket stora tillverk
ning:sohjo:kt eller mycket stnra arbe
IL'n. 

att l'n betydande iikning av de ute
sti1ende garantiförpliktelsernas om
fattning skett under beskattnings
[1ret. 

att produktsammanslittningen av
seviirt iindrats under beskattnings
<0tret. 

att den tid en viisentlig del av ute
stiiende garantiförpliktelser avser 
betydligt överstiger td ;lr eller 

att annan med de niimnda jämför
lig omstiindighet föreligger. 
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am·is11i11gar jör /Jaiikning av a1•drag 
för scidana utgifta. 

Medgivt'I avdrag för framtida ga
rantiutgifter skall <iterföras till be
skattning niistfiiljande beskatt
ningsi1r. 

(anv. till .fl ~ p. 1 b) 
Företag. som driver kiirnkraftsan

liiggning. for avdrag för belopp som 
i räkenskaperna för bökattnings
i1ret avsätts för att tikka företagets 
utgifter för framtida hantering av ut
hriint kiirnbränsle. radioaktivt avfall 
o. d. Avdrag medges doek inte för 
hanteringsutgifter som belöper p[1 
verksamhet som bedrivs dter he
skattnings<irers utgiing och inte hel
ler för hanteringsutgifter för vilka 
företaget kan p{iriikna ersiittning en
ligt 9 *lagen ( 1981 :669) om finansie
ring av framtida utgifter för anviint 
kiirnbriinsle m. m. Rl'geri11gc11 ella 
1'.ficr rcgeri11ge11.1· be111y11diga11de rik.1·
skallel'erkc1 111f{irdar 1/rligrn före
skrifter ji'ir haiik11i11g m· m·dragct. 
Medgivet avdrag skall ~1terföras till 
beskattning nästföljande beskatt
ningslir. 

Vad i föregi1ende stycke sagts giil
ler iiven i fdga om företag. som icke 
driver kärnkraftsanl:iggning. sitvida 
företaget mPt fiirskottshetalning 
Magit sig att svara för framtida utgif
ter för hantering av utbriint kiirn
briinsle. radioaktivt <n'fall o. cl. 

Föreslagrn lydelse 

Medgiv~t avdrag för framtida ga
rantiutgifter skall ftterforas till be
skattning niistföljande beskatt
nings<"1r. 

5. Företag. som driver kärnkrafts
anliiggning. far avdrag för belopp 
som i riikenskaperna för beskatt
ning<1ret avsiitts för att täcka företa
gets utgifter för framtida hantering 
av utbriint kiirnbriinsle. radioaktivt 
avfall o. d. Avdrag medges dock inte 
för hanteringsutgifter som belöper 
p{t verksamhet som bedrivs dter be
skattningsi1rets utgiing och inte hel
ler för hanteringsutgifter för vilka 
företaget kan piiriikna ersiittning en
ligt 9 *lagen ( 1981 :669) om finansie
ring av framtida utgifter för använt 
kiirnbriinsle m. m. Medgivet avdrag 
skall :1terföras till beskattning näst
följande beskattnings<lr. 

Vad i föregi1cnde stycke sagts giil
ler iiven i friiga om företag. som icke 
driver kiirnkraftsanliiggning. såvida 
företaget mot förskottshetalning 
Magit sig att svara fiirframtida utgif
ter för hantering av utbränt kärn
hriinslc. radioaktivt avfall o. cl. 

till 26 * 
f.3 * tredje stycket lagen (1%0:6.3) 
om förlustavdragj 

I !ar skattskyldig j(Jrsatts i konkurs 
och har konkursen icke bli1·i1 111'il

lagd pil grund av att borgeniirerna 
crhi11lit full betalning. må den skatt
skyldige l'id wxcring för det bcska11-
11i11gsär. 1·arr111dcr hesllll 0111 km1kur
se11 meddelats, och fiir senare' dr icke 
citnjuta a\'drag enligt denna lag .fi'ir 
.förlust, so111 11ppkom111it under kon
kursen eller tidigare. 

I-' ~ fjftrde stycket lagen ( l 960:()3) 
om förlustavdragj 

I !ar skattskyldig eller l'(lt1/ig1 han-

I. Skauskyldig som är försal/ i 
konkurs har i111c riill 1ill aFdrag för 
underskou. Liiggs konkursen ned ptt 
grund av att borgcnlirerna har erhM
lit full betalning jår den skattskyl
dige ardrag för 1111dcrsko11 som inte 
medgetts pci grund al' hestii111111elscn i 
fi"i rs 1 a 111rni11 gen . 

2. Har skattskyldig eller handels-
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delsbolag ella kommanditbolag. 
rnri han iir deliigare, erh[11lit ackord 
utan konkurs. må i fi>rlmtavdrag, 
som rnligt denna lag medgires 1·id 
wxcring j'iir det hcskauningsclr, rar
unda ackordet bcriljms, dia fiir se-
1wre clr. icke i11riik11as 1111da först-
11äm11da heskattningsclr eller tidigare 
uppkommet underskott i sådan för
viirvskiilla. till 1·ilke11 t1ierskii11kt 
skuld l'llrit au hiinj/ira. 

Föreslagen lydelse 

bolag som han iir deliigare i under 
beskallningsåret erhMlit ackord utan 
konkurs medges i11te a1·drag jör un
derskott i förvärvskälla till rilken 
skuld som omfallas ar ackordet hän
för sig. 

till 31 * 
l .w ~1ed pension forst~1s dels belopp, som annorledes än i följd av försäk

ring utg<lr pi1 grund av föreg[1ende tjiinsteförhiHlande, dels belopp, som på 
grund av lagen ( 1962:381) om allmiin försiikring utgår i form av folkpension 
eller tilliiggspension. dels belopp som utgi'tr p<t grund av pensionsförsäkring. 

Med pensionsförsilkring förstils försiikring. som inte medför rätt till andra 
försiikringsbelopp iin {tlderspension. invalidpension eller efterlevandepen
sion. För att en försäkring skall anses som pensionsförsäkring fordras vidare, 
om inte annat följer av förklaring enligt sjuttonde stycket, att försiikringen 
meddelats i en hiir i landet bedriven försäkringsrörelse. Med försäkrad avses 
den pt1 vars liv försiikringen tagits eller. i fri1ga om invalidpension. den vars 
arbetsoförmi1ga försiikringen avser. Med tjiinstcpensionsförsiikring förstås 
pensionsförsiikring. som har samband med tjänst och för vilken den försäk
rades arbetsgivare ittagit sig att ansvara för betalning av hela avgiften. Med 
tjiinstepensionsförsäkring försti\s ocks<I pensionsförsäkring, som- om en an
stiilld avlidit- tagits av den anställdes arbetsgivare till förmi1n för den anstiill
des cfterlevantk och för vilken försiikring arbetsgivaren iitagit sig att ansvara 
för betalning av hela avgiften. 

I fr<iga om annan pensionsförsäk
ring iin tjänstepensionsförsiikring 
skall försiikringstagaren vara den 
försiikrade. ~!ar försiikringstagaren 
eller hans make eller person med vil
ken han sammanbor under iikten
skapsliknande förhållanden barn 
under 16 iir. för han ta försäkring av
seende efterlevandepension pä sin 
makes eller den sammanboendes liv. 
Llll1 barnet insiitts ~om förm<lnsta
gare. Om siirskilda skäl föreligger 
kan riksskatteverket efter ansökan 
medge att dödsboet efter skattskyl
dig som hiir i riket dri1•it jordbruk, 
skogsbruk eller rörelse får ta försiik
ring avseende efterlevandcpension. 
Som förutsiittning för att medgi
vande skall liimnas giiller att den ef
terlevande saknar betryggande pen
sionsskydd och att försäkringen tas i 

'"Senaste lvd.:lse llJ87:J~IJ5. 

I fräga om annan pensionsförsiik
ring iin tjiinstepensionsförsäkring 
skall försäkringstagaren vara den 
försiikrade. Har försäkringstagaren 
eller hans make eller person med 
vilken han sammanbor under äkten
skapsliknande förhållanden barn 
under 16 ar. för han ta försiikring av
seende efterlevandepension på sin 
makes eller den samman boendes liv. 
om barnet insätts som förmånsta
gare. Om särskilda skäl föreligger 
kan riksskatteverket efter ansökan 
medge att dödsboet efter skattskyl
dig som här i riket bedrii•it niirings-
1•erksamlzet fär ta försäkring av
seende dterlevandepension. Som 
fi.irutsiittning för att medgivande 
skall lämnas gäller att den efterle
vande saknar betryggande pcnsions
skydd och att försäkringen tas i sam-
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samband med att boet upphör med band med att boet upphör med drif-
driften i förvärvskällan. Motsva- ten i förviirvskällan. Motsvarande 
rande gäller om den avlidne drivit giiller om den avlidne drivit verk-
verksamheten genom förmedling av samheten genom förmedling av juri-
juridisk person. disk person. 

Ålderspension för inte börja utgå vid lägre [ilder än 55 år. Om särskilda 
skäl föreligger. får dock regeringen eller, efter regeringens förordnande, 
riksskatteverket efter ansökan besluta att pension får börja utgä vid lägre 
f1lder. 

Åldcrspcnsion fiir utg{1 högst så liinge den försäkrade lever, men under 
den försiikradcs livstid lägst fem år eller, om försäkringen skall upphöra när 
den försäkrade fyller 65 {ir, lägst tre är. Pensionen ft1r under den första fem
itrsperiod under vilken den uthetalas inte utgå med annat än samma belopp 
vid varje utbetalningstillföllc eller med stigande pcnsionsbelopp. 

Fiir iilderspension som utgär en- Fiir ttldcrspension som utgår en-
ligt allmiin pensionsplan gäller. om ligt allmän pensionsplan gälla. om 
den skall upphöra innan den försäk- den skall upphöra innan den försäk-
rade avlider. vad därom utfästs en- radc avlider, vad därom utfästs en-
ligt planen. Vad som enligt denna ligt planen. Vad som enligt denna 
lag avses med allmän pensionsplan lag avses med allmän pensionsplan 
framgin av punkt 2 av anvisningarna framgilr av punkt 20 av anvisning-
till 29 *. arna till 23 §. 

Fiirmänstagare får inte insättas till annan älderspensionsförsäkring än 
tjänstepensionsförsäkring. Till tjiinstepensionsförsäkring avseende älders
pension skall anställd. som d[1 försäkringsavtalet ingicks var den försäkrade. 
vara förmanstagare. 

Med invalidpcnsion först;1s pension som utgi1r till den försäkrade högst så 
länge denne är arhctsoförmögen eller har nedsatt arbetsförmåga. lnvalid
pcnsion far upphöra tidigast fem i1r efter det förs~ikringsavtalet träffades. l 
fråga om fönnl1nstagare gäller föreskrifterna i föregäende stycke. 

Med efterlevandepension förstås pension 
I. som efter den försiikrades död utgilr till den försäkrades make, varmed 

i detta sammanhang först[1s person med vilken den försiikrade varit gift eller 
sammanbott under iiktcnskapsliknande förhållanden, 

2. som efter den försäkrades död utgär till barn till den försäkrade eller 
barn till person som angivits under I, 

3. som utgiir till efterlevande på grund av försiikring som tagits av dödsbo 
efter medgivande av riksskatteverket enligt tredje stycket, varvid pension får 
utgf1 som om den avlidne varit försiikrad, eller 

4. som utgår pi1 grund av försäkring som tagits av arbetsgivare till förmån 
för anstiillds efterlevande med stöd av andra stycket sista meningen, varvid 
pension får utg{1 som om den avlidne varit försäkrad. 

Efterlevandepension får utgå högst s{1 länge den efterlevande lever och får 
under den första femarspcriod under vilken den utbetalas inte utgå med an
nat iin samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande pen
sionsbelopp. Eftcrlcvandepension till person som avses i föregt1ende stycke 
I. för upphöra niir denne ingfa nytt äktenskap men i annat fall under dennes 
livstid inte förrän fem år förflutit efter den försäkrades död. Har den försäk
rade avlidit mindre än fem {1r före den tidpunkt dä försäkringen annars skulle 
ha upphört. fiir dock sådan efterkvandepension som nyss sagts upphöra vid 
sistnämnda tidpunkt. Efterlevandepension till barn, som avses i föregående 
stycke 2., skall upphiira senast när barnet fyller 20 år. Är barnet varaktigt 
oförmöget till arbete. för pension utgii så länge barnet lever. liar försiikring 
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avseende dterlevandepension till barn tagits pi1 si1dan persons liv som avses 
i fiireg<lende stycke I.. skall 1xnsi1me1Lupphöra senast när barnet fyller 16 
~lr. 

Som dterlevandepension anses iiven pension som - om försiikrad eller ef
terlevande make avlider innan [Liders- eller efterlevandepension har utgMt 
under viss i försiikringsavtalet angiven minsta tid - skall utgii under iitersto
den av denna tid (försörjningsriinta). En förutsiittning för detta iir dock att 
försörjningsriintan skall kunna utgit endast till person som avses i nionde 
stycket. Vidare förutsiitts 

a) att försörjningsriintan iir förenad med livsvarig itlderspension eller med 
siidan livsvarig efterlevandepension till make. som skall börja utgä omedel
bart efter den försiikrades död. samt att försörjningsriintans ärsbelopp inte 
överstiger den livsvariga pensionens {irsbelopp. 

b) att försörjningsriintan skall utgi1 under hi>gst tjugo <tr. dock med den 
inskriinkningen att. tfa riintan iirfiirenad med livsvarig itlderspension. räntan 
inte för utg<'t liingre iin till den tidpunkt. di1 den försiikrade skulle ha fyllt 
90 c'ir. och inte heller. vid pensionsidder över 7U <tr. under liingre tid iin som 
motsvarar skillnaden mellan 911 är och pensionsC1ldern. 

c) att premier för försiirjningsriintan och den med denna förenade livsva
riga pensionen skall erliiggas under tid. som inte med mera iin fem fir unckr
stiger den tid under vilken försörjningsriintan enligt avtalet Hingst skall utg{1. 
samt att inte vid utgiingen av n<1got kalender[1r under forstniimnda tid det 
sammanlagda beloppet av erlagda premier överstiger det belopp. som vid 
samma tidpunkt skulle ha erlagts. lllll premiebetalningen j:imnt fördelats på 
tid, som med km itr understiger den tid under vilken försiirjningsriintan 
liingst skall utg<·1. 

Vid tilliimpningen av bestiimmelserna under a) i niistföreg{1ende stycke 
skall efterlevandepension anses sas11m livsvarig. iiven om pension skall upp
höra vid omgifte. 

Som formirnstagare till försäkring avseende dterlevandepension får en
dast insiittas person till vilken efterlevandepension kan utgä enligt nionde 
och tionde styckena eller. vid fiirsörjningsriinta. pi:rson som anges i niondi: 
stycket. 

Fi.irsiikringsvillkor, som med hiinsyn till bestiimmelsi:rna i denna lag iir av
giirandc för friigan huruvida försiikringen är att anse som pensionsförsäk
ring, skall tas in i fiirsiikringsavtakt. Detta skall dessutom innehalla villkor 
att försiikringen inte ff1r pantsiittas eller belimas och inte heller iindras p[1 
sf1dant siilt att den inte liingre uppfyller de föreskrifter, som anges för pen
sionsförsiikring i Lknna lag, eller i andra fall iin nedan föreskrivs överlåtas 
eller i\ti:rkiipas. Avtalet far inte innehMla villkor som iir oförenligt med be
stiimmclscrna om IK'nsionsförsiikring i denna lag. 

Under den försiikradl'S livstid för pensionsförsäkring endast övi:rliitas 
I. till följd av anstiillningsförhi1llandi:. diirvid försiikringen före eller efter 

övi:rliitclsi:n skall ha karaktiir av tjiinstepi:nsionsförsiikring. 
2. pi1 grund av utmiitning liksom vid ackord eller konkurs eller 
3. gi:nnm bodelning. 
Ny iigari: till pi:nsinnsförsiikring skall omedelbart underriitta försäkrings

givaren om förviirvet av försiikringen. Återköp av pensionsförsiikring för 
utan hinder av bestiimmelserna i denna lag ske. om det tekniska i1terkiips
viirdet uppg~1r till hiigst l!J lllllJ kronor i:ller 11m siirskilda skiil föreligger och 
riksskatti:vi:rkct p[t siirskild ansökan medger det. Bestiimmelserna i lagen 
hindrar inte heller <iterbetalning i:nligt 13 kap. -I* iiktenskapsbalken av för
siikringstagarens tillgodohavande. 
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Om siirskilcla skiil föreligger. kan riksskatteverket efter ansiikan förklara 
att försiikring som har meddelats i utomlands bedriven försiikringsriirelse 
skall anses som pensionsförsiikring. S{1dan förklaring for meddelas endast 
under förutsiittning att villkoren för försiikringen i huvudsak st{1r i övercns
stiim111else med bestiimmelserna i denna anvisningspunkt om pensionsför
säkring. Har riksskatteverket meddelat förklaring som hiir avses kan försiik
ringcn inte övergi\ till kapitalförsäkring. 

Med kapitalförsiikring först~ts annan livförsiikring iin pensionsförsäkring. 
Till kapitalförsiikring hiinförs mnt statens grupplivförsiikring svaranue för
mi1n fr{tn kommun. iivcn om förmi111en inte utgitr p{1 grund av försäkring. 

Försäkring som enligt denna lag iir att hiinföra till pensionsförsäkring får 
anses si1snm kapitalförsiikring. om förbchiill härom intagits i avtalet vid dess 
ingitencle. 

Prt'miebcfrielseförsiikring skall anses tillhöra samma slag av försäkring 
som huvudförsiikringen. 

För att sjuk- eller olycksfallsförsiikring skall anses ha tagits i samband med 
tjiinst fordras. att premier för försiikringen skall betalas av arbetsgivaren. 
Vidare fordras att anmiilan görs till försiikringsanstalten om att försäkringen 
har lagits i samband nk'd tjiinst. 

Till livriinta riiknas även höjning av livriintan oeh siidant tilliigg till denna 
som ~kall utgä under livriintans fortsatta bestimd. 

Mnt beslut. som riksskattevcrket meddelat i iirende enligt denna anvis
ningspunkt, for talan inte föras. 

till 32 * 
3.~" S;'1snm intiikt av tjiinst skall 3. S;'1som intiikt av tjänst skall 

upptagas, bland annat. hyresvärdet upptagas, bland annat. hyresvärdet 
av bostad. snm kan vara {1t den an- av bostau. som kan vara åt den an-
stiillde uppl<iten. För den. som iir an- stiillde uppl;)ten. För den, som iir an-
stiilld si/som arbetare i Jordhruk med stiilld och sitsom liindörmän ätnju-
bi11äri11g11r eller i n)relse eller eljest ter bostad. skall allts[t värdet av 
hos 11111w11 person och säsom löne- denna hostadsförmän medriiknas 
förm<in i1tnjuter bostad. skall allts;i vid liineför111{1ncrnas uppskattning. 
viirdet av denna bostadsförm{m Vidare skall si1som intäkt upptagas 
medriiknas vid llineförmi1nernas \'iirdet av anurn utav den skattskyl-
uppskattning (jfr punkt I a1· wn·is- dige Mnjutna förmi1ncr, diirest han 
ninguma till 2 I~ I. Vidare skall s{1- icke skulle varit beriittigad att ilt-
som intiikt upptagas viirdet av andra njuta avdrag för utgifterna fl_ir för-
utav den skattskyldige ittnjutna för- mi-111ernas förviirvancle för den hän-
mimer. diirest han icke skulle varit delse. att han sjiilv förskaffat sig 
berättigad att illnjuta avdrag för ut- dem. Si1som intiikt skall siilecles. un-
giftcrna för förmfmernas förviir- dcr nyss angivna förutsiittning. upp-
vande för den händelse. att han sjiilv tagas exempelvis viirdet av fri kost 
förskaffat sig dem. S{1som intiikt och fria resor ävensom skatter, för-
skall således. under nyss angivna säkringar o. d .. som arbetsgivaren 
förutsiittning. upptagas exempelvis betalat för den anställdes räkning el-
väruet av fri kost och fria resor även- ler eljest tillha11dalu1lli1. Arbetsgiva-
som skatter. f<Jrsdkringrnigifrer res kostnader för tryggandc av ar-
o. dyl .. som arbetsgivaren betalat betstagares pension genom avsätt-
flir lien anstiilldes riikning ljfi- dock ning eller pensionsfrirsiikring utgör 

""Senast.: lydelse l'IS7: L\113. 
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punkt 8 hiir nedan). Arbetsgiv;ires 
kostnader för tryggande av arbetsta
gares pension genom avsiittning el
ler pensionsförsiikring utgör dot:k 
it:ke skattepliktig ir.tlikt för den an-
ställde. 

Föreslagen lydelse 

dot:k it:ke skattepliktig intäkt för den 
anstiillde. 

Angående värdesiittningen il bostadsförmån och andra naturaförmåner, 
som kunna ing{1 i a\'löningen, meddelas bestämmelser i 42 §och därtill hö
rande anvisningar. Är tjänstebostad med hänsyn till vederbörande tjänstin
nehavare i tjänsten ;\liggande repn:sentationsskyldighet större än som skäli
gen kan anses erforderligt för en person i motsvarande ställning men utan 
särskild, med tjlinsten fön:nad representationsskyldighet, skall sil.som värde 
å bostadsförmänen upptagas allenast vad som kan anses motsvara en bostad 
av sistnämnda beskaffenhet. Motsvarande gäller, cHirest tjänstebostad av an
nan anledning lir större än som kan anses erforderligt för tjänstinnehavarens 
od1 hans familjs behov. Har tjiinstinnehavare fått utgiva ersättning för ho
stadsförmän, skall givetvis bostadens uppskattade värde därmed minskas. 

4. 41 I vissa tjänster är särskild er- 4. I vissa tjänster är särskild er-
sättning anvisad för vissa med tjäns- siittning anvisad för vissa med tjäns-
ten förenade kostnader, som av den ten förenade omkostnader, som 
skattskyldige m{1ste hestridas. I fråga måste betalas av den skattskyldige. 
om sådan ersättning skall i beskau-
ningshiinseende skillnad giiras 111el-
lan statlig eller enligt vad nedan 
sägs diirmed jiimstiilld tjänst och c n -
sk i Id tjänst. 

Ar fnlg11 om stmlig tjiinst, skall. 
med undantag för trakta11u'111.1·ersii11-
ni11g i·id resa i tjiinsten som inle 1•11rit 
förenad med ö1·erna11ning s11111t rese
kostnadsersiillning. den anrisade er
sii1111ingen icke upplagas .1·0111 intiikl 
m· tjänsten. liksom ä andra sidan d(' 
kostnader. som skola med ('rsiitt
ningen hes/ridas. ej fil 111föras såsom 
utgift. iii·tn om ersättningen icke för
slår till kostnadernas giildande. Vad 
nu sagts giil!C'f för de fall, då den an
visade ersiillningrn iir arsedd att 
täcka utgifterna. i fråga. Ar ersiitt
ningen diiremol endast m·sedd af/ 111-

göra ('I/ mindre hidrag till kostnader
nas bestridande. skall ersiillningen i 
sin helhet 11ppla1Jas såsom intiikt. me
dan å andra sidan kostnaderna få m·
dragas såsom utgift, ciren i den mån 
de iiverskjuta ersiillningen. Vad nu 
sagts skall giilla är en i fråga om kom
mwwl tjiinst så ock ('/jest rid anställ
ning hos ojfentlig institlllion. bt'triif 
jilnde i·ilken .förklaring enligt 32 ~ 
3 mom. andra stycket gäller. 

"
1 Senaste lyJelsc.: 19fi9: 1017. 
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I fråga om enskild tjänst samt 1·id 
statlig tjänst i fråga om traktaments
ersättning 1·id resa i tjänsten som inte 
l'{irit förenad med övernattning och 
resekost11adsersiittni11g skall den an
visade ersiillningen upptagas såsom 
intäkt. och - med undantag för 
ökade levnadskostnader vid resa i 
tjänsten som inte l'arit förenad med 
övernattning - de omkostnader. som 
skola därmed bestridas. a1föras så
som omkostnader för tjänsten eller 
uppdraget. Om därvid ersättningen 
icke förs/är till kostnadernas giil
dande. får bristen mj(>ras å intäkten 
av tjänsten i övrigt. Härvid miirkes 
dock. att. om det kan antagas, att 
de11 anl'isade ersättningen beräknats 
med hänsyn till vad som skäligen 
kan anses normalt åtgå till täckande 
m· de omkostnader, som skola diir
med bestridas. större avdrag än som 
svarar mot den anvisade ersätt
ningen biir medgi1·as allenast om det 
visas. att pf1 grund av särskilda för
hällanden ersättningen varit otill
räcklig för s~1dana skäliga omkostna
der. Å andra sidan torde i dylikt fall 
ofta kunna antagas. att den wll'isade 
ersättningen i sin helhet åtgått till de 
omkostnader. för vilka den avsetts, 
utan att särskild utredning i detta av
seende bd1över liirnnas. Avdrag med 
samma belopp som den wn·isade er
siittni11gen /Orde i regel böra medgi
vas i de jäll. dtl ersällningen ej över
stiger vad som m· staten i mot.\Ta
rande fall a111'isas. De11a liirer exem
pell'is rara förhållandet betriiff ande 
de resekostnadsersiillningar, som i 
allmänhN wbetalas ar de enskilda 
jiirnviigarna. Vad nu sagts om statlig 
tjänst skall giilla även i fråga om 
kommunal tjiinst så ock eljest vid a11-
stiillning hos offentlig i11stit11tion. be
träffande vilke11 förklaring e11ligt 32 .!:i 
3 mom. andra stycket gäller. I fri\ga 
om traktamentsersättning och rese
kostnadsersättning vid resa med 
egen bil giiller dock särskilda be
stämmelser, se punkt 3 av anvisning
arna till 33 *. 

Föreslagen lydelse 

Denna ersättning skall tas upp som 
intäkt. och de omkostnader. som 
skall heta/as med ersättni11ge11, dras 
m· som kostnader för tjänsten eller 
uppdraget. Om därvid ersättningen 
inte räcker till för all betala omkost
naderna. får bristen dras ai· mot in
täkten av tjiinsten i övrigt. Härvid 
gäller dock, om det kan a11tas att er
sättningen har beräknats med hiin
syn till vad som skiiligen kan anses 
normalt gå åt för att täcka de om
kostnader som skall betalas med er
sä1111ingen. att större avdrag än som 
svarar mot den anvisade ersätt
ningen bör medges endast om det vi
sas. att ersiittningen på grund av siir
skilda förhållanden inte riickt till för 
sådana skäliga omkostnader. Å 
andra sidan bör det i såda11a fall ofta 
kunna antas. att ersättningen i sin 
helhet gå/I åt till de omkostnader för 
vilka den avsetts, utan att särskild 
utredning behöver lämnas i detta av
seende. I fråga om traktamentser
sättning och resekostnadsersiittning 
vid resa med egen bil gäller dock sär
skilda bestämmelser i punkterna 3, 
3 a och 3 c av anvisningarna till 33 ~-
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8. 42 Understöd. som vid arbetskonflikt utg[1tt till i konflikten indragen ar
betare fr{rn organisation. som han tillhört. ä-r icke att hiinföra till skatteplik
tig intiikt. 

Har skattskyldig pä grund m· an
stiillning eller siirskilt uppdrag åtnju
tit för111tin lll' fria resor, skall ji"ir111å-
11e11 ime wgöra skattepliktig intäkt 
om den illlc iir att anse såsom ersiill
ni11g för kolllalll m·lö11ing. 0111 
denna .fi"irmån utnyttjats för resor i 
tjiinsten eller resor till och frtm ar
betsplatsen jilr följaktligen mot.1·1•11-

rande al'(/rag för resekostnader inte 
göras. Skatteji"i11etc11 gäller i fråga 
om re.1·a som har företagits m· skatt
skyldig och dennes make elll'r sambo 
och bum u11dcr 18 dr. (jfr pu11kt 3 hiir 
m•an). 

12.43 Sjukpenning enligt lagen 
( 1962:381) om allmiin försiikring. ta
gen ( 1954:2..JJ) om yrkesskadeför
siikring. lagen ( 1976:380) nm arbets
skadeförsäkring. lagen ( 1977:265) 
om statligt personskadeskydd och 
lagen (1977:267) om krigsskadeer
siittning till sjömiin utgör skattepli\;
tig intiikt av tjiinst om sjukpen-

-Cs.:naste lvddse 19S7:13U3. 
"·'Senaste J~·ddsc I IJS9:430. 

10. liar arbetsgil'are eller upp
dragsgil'llrc liim11at arbetstagare eller 
uppdragstagare räntefri/I lå11 eller lån 
diir räntan 11nderstiger en jiimfiirelse
riillla. som 11ppgdr till statsft)neriiman 
i s/utel m· llOl'ember tlretför<' beskau
ningsäret med tillägg lll' en procrnt
enhet, skall arbetstagare11 eller upp
dragswgaren ta upp j()rmånen lll' lå
net som intiikt av tjänst. Denna för
mån 11/giir.1 m· skillnaden mellan 
jä111förelscriilltan och m·tiilad ränta. 
Förmänsbeloppct skall anses som en 
bt'lllld riilltclllgzfi. 

Med Ian frän arbetsgil'are eller 
uppdragsgivare likstiill.1· a1111at lån mn 
det j/J111s 1111/edning allla att arhel.'>gi-
1·arrn eller uppdragsgivaren fiimzed
!11t del. 

Det som sagts i denna punkt gäller 
ej i ji1ll som m·ses i punkt 14 sjiitte 
stycket m· 11111·isninguma. 

12. Sjukpenning enligt lagen 
(I 962:381) om allmiin försiikring. la
gen ( 1954:243) om yrkcsskadefor
säkring. lagen ( 1976:380) om arbets-· 
skadcförsäkring. lagen (1977:265) 
om statligt personskadeskydd och 
lagen ( 1977:26 7) om krigsskad.:er
s[ittning till sjömän utgör skatteplik
tig intiikt av tjiinst om sjukpen-
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ningen grundas pi1 inkomst. som 
hänför sig till tjiinst och fiir sig eller 
till.1·ll/11111ll/1.1· med 1111111111 sj11kpt'11-
11i11ggru11da11de i11ko111s1 uppgcir till 
6 000 kronor eller högre helopp fiir 

är. Till intäkt av t.iiinst hiinföres un
der niimndafönn1·iiu11i11gar ocksi1 er
siittning enligt lagen ( 1989:225) om 
ersiittning till smittbiirare samt an
nan lag eller författning. som utgi1tt 
annorledes iin p[1 grund av försiik
ring. som nyss sagts, till ni1gon vid 
sjukdom eller olycksfall i arbete el-
ler pi1 grund av miliUirtjiinstgöring. 

Fiireslagrn lydelse 

ningen grundas pi1 Jön·iirninkomsl. 
som hiinför sig till tjänst. Till intiikt 
av tjänst hänfiires under niimnda 
fi'irw.1·ii1111ing ocksii ersättning enligt 
lagen ( 1989:225) om ersiittning till 
smittbiirare samt annan lag eller för
fattning. som utgMt annorledes än 
p<I grund av försiikring. som nyss 
sagts. till någon vid sjukdom eller 
olycksfall i arbete eller p{1 grund av 
militärtjiinstgöring. 

Föriildrapenningförmimer och v:hdbidrag enligt lagen om allmiin försiik
ring samt ersiittning enligt lagen ( 1988: 1465) om ersiittning och ledighet för 
niirsU1endedrd utgör skattepliktig intiikt av tjiinst. dock ej siidan del av 
vimlbidrag som utgör er~iittning för merkostnader. 

Korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsarvnde enligt stu
diestödslagen (1973:349). utbildningsbidrag för doktorander. timersiittning 
vid grundutbildning för vuxna (grundvux). vid vuxenutbildning för psykiskt 
utvecklingsstörda (siirrnx) och vid grundHiggande svenskundervisning för in
vandrare riiknas som skattepliktig intäkt av tjiinst. 

Dagpenning foln erkiind arbetslöshetskassa. kontant arbetsmarknads
stöd. statsbidrag rnntsvarande dagpenning frän erkiind arbetslöshetskassa el
ler kontant arbetsmarknadsstöd som liimnas till arbetslös som startar egen 
rörelse samt ersiittning enligt 16 *lagen ( 1989:425) om särskilda inskolnings
platser hos offentliga arbetsgivare riiknas som skattepliktig intiikt av tjänst. 

Dagpenning vid uthildning och tjiinstgöring inom totalförsvaret riiknas 
·som skattepliktig intiikt av tjiinst. 

Detsamma giiller dagpenning och stimulansbidrag. vilka enligt av rege
ringen eller av statlig myndighet meddelade bestiimmelser utgä till deltagare 
i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fri1ga om si1dana bidrag lik
stiillda. 

12 a. 44 Till intiikt av tjiinst riiknas 
avdrag för egenavgifter som har 
i1terförts enligt punkt 7 av anvisning
arna till 33 *samt - i de11111ä11 lll'llrag 
lzllr 111edgc11.1· .fiir m·gif1er1w 1·id he
riikning al' i11ko111.•1 lit· tjiinst - resti
tuerade. avkortade eller avskrivna 
egenavgifter. 

13.4' Är skattskyldig företagsle
clare i fömansfördag och har hans 
make icke si1dan ledande sUillning i 

·
1
·
1 LyJ!.:'lsc enligt prnp. l 'n-i'!ilJO: 1.1.1. 

"'Senaste lydelse 197<1: lil'l-1. 

12 a. Till intiikt av tjänst räknas 
avdrag för egenavgifter som har 
iiterförts enligt punkt 7 av anvisning
arna till 33 * samt restituerade, av
kortade eller avskrivna egenavgifter 
1'111ig1 lagen ( 1981:691 I om socialar
gijicr. so111 i111r 111gör in1iik1 ar nii
ri11g.1·1·crksa111het, och a1·gifier. som 
m·.1·1'.1· i ./n ~ 2 111om. för.1'1a stycket 3 
och som saus 11ed ge110111 iindrad t!e
hitaing. allt i t!rn 111ä11 m·drag har 
mcdgeus för avgificma. 

13. Ar skattskyldig företagsledare 
i cl/ famansföretag eller i cl! jii111ans
i(s;1 lw11delsl>olag och har hans make 
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företaget gäller, i frt1ga om liin eller 
annan ersättning fdn företaget till 
maken för utfört arbete, hesWmmel
serna i andra stycket. 

Uppgår makens arhetsinsat.1· i före
Wg<'t till minst 400 timmar under he
skatmingsåret, beskattas maken .1jiifr 
för d!'I l'edcrlag so111 han uppburit 
frän företaget under förwsiittning all 
ersiilfningen är att anse som mark-
11ad1·mässig. 0111 makrn till jiJljd m· 
att j(:irctagct påhörjat eller nedlagt sin 
1·crk.rnmhe1 icke kunnat arbeta i jåre
tag<'/ under hela beskattningsåret, 
gäller \'lid nyss sagts under förutsiitt
ning att arbl:'lsinsa1.1·rn uppgår till 
minst 200 timmar. Understiga 111a
kl'ns arhctsinsms l'lld sålunda före
skril'its eller 61·ers1iger ersii11ningrn 
vad so111 kan anses marknad.rnziis
si!il, skall företagsledaren heskattas 
för makens ersiittning eller den del a1· 
ersättningen som iirerstiga drn 
marknads111iissiga. A rbetsin.rnts 
makarnas gemensamma bostad.1·ut
rynune jilr 111edriiknas om mi·d hän
syn till rörelsens art och w1dra stl
dana omstiindiglzeter skiil ilclrtill jli
religgcr. Vid bcdö111111ule m· 0111 make 
under beskattningsåret arbetat järe
skril'l'/ alltal arbetstimmar skall anses 
att han under tid, del han uppburit 
.1jukpen11i11g eller .föriildrapenning 
rnligt lagen ( 1962:381 J om allmän 
försiikri11g eller diirmed jämförlig er
sällning rnligt wuwn förfa11ning. ar
betut i swwna omfattning som när
mast .före den tid, då sådan ersättning 
uppburits. 

Ersiittning för utfört arbete från 
fiunansföretag till företagsledares el
ler dennes mako:s barn, som ej upp
n<\tt 16 ärs i1kkr, beskattas hos den 
av makarna som har den högsta in
komsten fri"in företaget, eller. om 
makarna har lika stor inkomst från 
företaget, hos den äldste maken. 
Detta giiller ocksil ersättning till 
barn. som har fyllt 16 år. till den del 
ersättningen överstiger marknads-

Föreslagen lyddse 

inte si1dan ledande stiillning i företa
get gäller. i fråga om liin eller annan 
ersättning från företaget till maken 
för utfört arbete. bestämmelserna i 
andra stycket. 

Maken beskallas .1jiilv för den er
siiltning som han uppburit från före
taget under förwsiittning au ersäll
ningen är att im.1·c som marknads
miissig. För övcrskjwande del skall i 
stället företag.~ledaren beskattas. 

Ersättning för utfört arbete från 
el/ fämansföretag eller ett f åmansiigt 
handelsbolag till företagsledares el
ler dennes makes barn. som ej upp
nMt 16 ärs ålder, beskattas hos den 
av makarna som har den högsta in
komsten frim företaget, eller, om 
makarna har lika stor inkomst från 
företaget. hos den äldste maken. 
Detta gäller också ersättning till 
barn, som har fyllt 16 år. till den del 
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mässigt vederlag för harnets arbets
insats. 

\/ad i andra och tredje s1yckc11a 
föreskri1·i1s iiger 11101srnra11de 1ill
liimp11ing i fråga om inkomst som 
make och barn ålnjutcr i egenskap ar 
de/iigare i lwndclsbolag, 1·an·id dock 
bes/ämmclserna i punkt 9 m· anvis
ningarna skall iak11agas. Hinder mö
/er emellertid ej all, innan inkomslen 
frå!l hmulelsbolage111ppdelas mellan 
makar och barn, tillgodoriikna make 
och barn skiilig riinla pt1 det i han
delsbolaget insatta kapitall'I. 0111ji11-
tar /Jeskallningsiirel för lwnde/sbola
get korlarc eller längre 1id iin 12 11111-

nadcr, skall antalel erforderliga ar
bets/immar jämkas med hiimyn här
till. 

(35 * 1 a mom. första stycket) 
Anskaffar ett fömansförctag lös 

egendom, som uteslutande eller s;I 
gott som uteslutande är avsedd för 
företagsledarrns eller honom närst[1-
ende persons primw bruk. skall ett 
belopp motsvarande anskaffnings
kostnaden för egendomen hiinjoras 
fil/ intäkt av tillfällig förriirr.nwk
samhet för företagslcdaren. 

(35 * 4 mom. fjiirde stycket) 
111'yttras egendom, som avses i 

detta momrnt. till fämansföretag a1· 
delägare eller honom niirst{1endc 
person, skall oal'sett bestii111111elserna 
i detta moment som skatteplikrig rea
li.rn!io11.1Tinst riiknas vad den skatt
skyldige erh;lller för egendomen. si1-
vida denna icke iir eller kan a111agas 
bli till nytta för företagets verksam
het. 

Föreslagen lydelse 

ersättningen överstiger marknads
miissigt vederlag för barnets arhets
insats. 

Är färetagsledares make och barn, 
som al"Ses i tredje stycke/, delägare i 
fämansiigl lrandclsholag tillämpas 
andra och tredje styckena i den mån 
inkomsten 11/gör ersättning för wjort 
arbete. Till den del inkomsten utgör 
skiilig ersättning för i bolaget gjord 
kapitalinsats beskattas deliigaren 
.1jiili· för inkomsten. Ar inkomsten 
större beskattas förewgslcdaren för 
iirerskjwande del. Har båda ma
karna inkomst från holaget giiller be
träffwule dcn Öl'l'rskjllla!lde dele!l 
bestiimmclserna i tredje stycket. 

14. Anskaffar ett fåmansföretag 
från immm iin delägare eller delägare 
närstående person lös egendom, som 
uteslutande eller s<I gott som uteslu
tande iir avsedd för pril'{[t bruk för 
föreragsledare, företaget eller före
tagsledare närst~iende person, skall 
ett belopp motsvarande anskaff
ningskostnaden för egendomen /as 

upp som intiikt av tjänst hos förc
tagsledaren. Vad nu sagts gäller inte 
anskaffning av bil som föranleder be
skattning ai· bi/förmån. 

Aiyttrar delägare i flmwmförewg 
eller delägare närstående person 
egendom till fiiretaget skall, om pri
set iir högre än egendomens mark-
11culs1·iirde, det iil'l'rskjwcmde l>elop
pet beskallas hos iirerlåtarrn som in
tiikt a1· tjä11.1·1. Al' 24 * 6 mom. lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskall 
framgår atr återstärnde del av veder
lagel skall beak1as 1·id heriikning av 
reali.rntio11.1Tinst samt all vid denna 
beräkning särskilda undantagsregler 
gäller fiir fastighet och bostadsräu. 
A 1·ser m•yllringen säd an egrndom 
som m·se.1· i 30 .~ nämnda lag gäller 
dock. om·sell lrur priset far/1111/er sig 
till 111ark11ad1TiirdC1, att lrela 1·cdcrla-
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(35 * I a mom. tredje stycket) 
Till intäkt av tilljlillig fön-iirl's

verksamhet hiinföres iil·en Finniln 
som delägare i ftim1111.1företag ella 
honom närstående person ätnjwcr 
genom att avyttra egendom till förew
get till högre pris eller genom att för-
1·ärrn egendom från företaget till 
lägre pris än egendomens marknads
pris. 

(35 s la mom. andra styckt'l) 
Har fiiretagsledare i ett fåmans

företag eller honom niirstäende per
son uppburit hyra eller annan ersiitt
ning fr~111 företaget för lokal. som 
äges eller disponeras av företagsle
daren eller den honom niirstäende. 
skall ersättningen. såvida den icke 
skall beskattas silsom int:ikt av ji1s
tighet eller intäkt 111· kapilal. av mot
tagaren upptagas :;om intiikt av till
fiWig fÖrl'iin·.fferksamhcr. Mottaga
ren får dock i1tnjuta skiiligt avdrag 
för den kostnad som han fatt \'idbn
nas p{1 grund av att företaget utnytt
jat lokalen i fr<lga. 
( 35 ~ I a mom. fjiirde stycket) 

Har fomansföretag lämnat bn till 
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get, Il/an al"drag för nägot omkost
nadsbelopp, skall /Jeskallas hos över
låtaren som intäkt m· tjiinsl, s1frida 
imc egrndomen iir ella kan l"iintas 
bli till nytta för företaget. 

Vad som i andra stycket siigs 0111 
bostadsriitl giiller endast sådan bo
stadsriitt som m·ses i 26 ~ I 1110111. 

_fijrsta stycket lagen om statlig i11-
ko111stsk11tl men tillämpas iil·en i 
ji·iiga om andel eller aktie som a\"St'.\" i 
lindra stycke/ lll" s11111111ll moment. 

Förl'iif"l"ar dcliigare i fcl1111111s{iire
tag eller dcliigare niir.\'/äc1ule pason 
egendom .fi·c)n fiiretaget till liigre pris 
iin egendomens 111arknad.1Tiirde. 
skall el/ belopp 1110ts1·ara11de skillna
den bt'skauas hns fön·iirvaren .\0111 

intiikt m· tjiinst. Vad nu sagts giiller 
också niir delägare i .fil111a11siigt han
delsholag ella deliigare närsldende 
person förl'iirl'llr egl'ndo111 från han
delsbolaget. 0111 egendomen omfa11ar 
sådan/ hus eller 111·ser sådan lägenhet 
som i och medfiin·iin·et blir eller kan 
antas komma au bli prirnthostad en
ligt 5 ~ andra eller Jjiirde strcket eller 
/0/11//llllrk SO/Il ill'SCS hli /Jeh_1·ggd 
med slidan bos/ad. Fiirsta 111t'ningen 
tillii111pa.1· inte niir det iir förewgsleda
rcn som Jörrän·ar egendomen och 
denne har heskattat.1· enligt förs/il 
st-"cket 1·id företage1.1· fön·iin- lll' 

egendomen. 

I !ar företagsledare i ett fftmans
företag l'lla el/ filmansiigt handels
bolag eller företagslcdare niirstflende 
person uppburit hyra eller annan er
siittning fr{m företaget för lokal. som 
iigs eller disponeras av företagsleda
ren eller den honom närsti1ende. 
skall ersiittningen. s[1vida den ime 
skall beskattas säsom intiikt av 11ii
ring1Tcrkswnhe1. hos mottagaren 
hcska11as som int~ikt av rjii11s1. Mot
tagaren ft1r dock ~itnjuta skäligt av
drag för den kostnad som han fatt 
vidkiinnas p<'1 grund av att företaget 
utnyttjat lokalen i fräga. 

Har fiimansföretag liimnat före-
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företagsledare eller honom niirst{i
ende pason och utgär icke riinta på 
lilne/ eller 111i;är rii111a med liigre be
lopp iin som va11ligcn 111gtlr på /ä11 a1· 
likna11dc slag, skall sedmnlig riinta 
eller skilhwdshcloppet hiinföras till 
intiikt av tillfii/lig förviin•s1wksa111-
he1 för /t1111ag11re11. 

(35 * I a mom. kmtc stycket) 
Har fomansförctag lämnat lån till 

företagslcdarc eller honom närstå
ende person od1 har lånet 11edskri-
1·its i företagets räkenskaper, hiin
föres det nedskrivna beloppet till in
tiikt av tillfällig fön'iin'.1·1·erksamhc1 
för låmagaren. Vad nu sagts gäller 
dock icke län som avses i .1jiille 
stycket. 
(35 9 I a 1110111. sjunde stycket) 

Som ffunansfön:tag räknas 
a) akticholag, ekonomisk för

ening ach lwmlelsbolag. vari ak
tierna eller mulelama till Öl'L'rrii

ga1uit' del iigas eller på diirmed jiim
förligt säll i1111elum1s - direkt eller ge
nom fiirmedli11g m· juridisk person -
m· en fysisk person eller ett fätal fy
siska personer: samt 

h) aktiebolag, ekonomisk för
ening och handelsbolag, vars verk
samhet är uppdelad p[1 verksamhcts
grenar, som iiro oberoende av var
andra, si1vida en person genom ak
tie- eller andelsinnehav, avtal eller 
pi\ därmed jiimförligt sätt har den re
ella bcstfönmanderiitten iivcr sildan 
verksamhetsgren och självständigt 
kan förfoga över dess resultat. 

8 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del i 
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tagsledarc eller fiirewgsledare niir
stilendc person riifll<'fritt län eller län 
diir räntan 1111derstigcr en jii111fi.irelse
riin111, som 11ppgär till statslå11aii11ta11 
i slutcl m· novemhcr året fiire heskau-
11i11gstlret med tillägg av en proce111-
e11hc1, skall låmagarcn ta upp jdnnä
nm ai· låne/ som intiikt a1· tjiinst. 
Denna förmån mgiirs ar skillnaden 
mellan jiimfdrelserii11ta11 och artalad 
riinta. 

Har fåmansföretag liimnat hin till 
företagslcdare eller ji"iretagsledare 
niirstäendc person tll'h har liinet 
skri1·its ned i företagets riikenskaper. 
skall det nedskrivna hcloppet he
ska11as hos läntagare11 som intiik t av 
tjii11s1. Vad nu sagts giiller dock i111e 
l[m som avses i punkt 15. 

Som fåmansföretag riiknas 
aj aktiebolag och ekonnmisk för

ening, vari en fysisk person eller ett 
fåtal fysiska personer äger stl milnga 
aktier eller andelar all dessa personer 
har mer än hiilftrn 111· rösterna för ak
tierna eller andelarna i företaget: 
samt 

b) aktiebolag och ekonomisk för
ening vars verksamhet är uppdelad 
pa verksamhetsgrenar. som iir obe
roende av varandra, s~ivida en per
son genom aktie- eller andelsinne
hav, avtal eller pil diirmed jiimförligt 
sätt har den reella bestiimrnanderiit
ten iiver si1dan verksamhetsgren och 
sjiilvständigt kan förfoga i)ver dess 
resultat. 

Som fämamföretag riiknas dock 
inte 11ktie111arknadsbolag enligt lagen 
( 1985:571) om 1·iirdepappersmark-
11tulc11. Som jåmamförctag räknas 
inte heller bostad.1jiJre11i11gar och ho
stadsaktieholag som m·ses i 2 .~ 
71110111. första stycket lagen 0111 swtlig 
inkomstskatr. 

Som .få11umsiigt handelsbolag riik-
1111.1· 

a i lwwlelsholag, rnri rn J:rsisk per
son eller ett jiltal J:rsiska personer ge-
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(35 * I a mom. [ittonde stycket) 
Som företagslcdare i fämansföre

tag skall anses den eller de personer 
som till följda\' eget eller närstäende 
persons aktie- eller andelsinnchav i 
fåmansföretaget eller annan lik
nande grund har ett väsentligt infly
tande i företaget eller - där fr{1ga är 
om företag som avses i sjunde 
stycket b) -- den som har den reella 
bestLimmandcriitten över viss vcrk
samhetsgren och sjiilvstiindigt kan 
förfoga iiver dess resultat. 
(J5 * I a mom. nionde stycket) 

Vid tillämpning av delta moment 
skall s[1som niirstäendc persern räk
nas föräldrar. far- och morföräldrar. 
make. avkomling eller avkomlings 
make. syskon cl kr syskons make el
ler avkomling samt dödsbo vari den 
skattskyldigt.: eller niigon av nämnda 
personer är delägare. Med avkom
ling avses jämväl styvbarn och fos
terbarn. 
(35 § I a mom. sjiitte stycket) 

15. liar /an lämnats i strid mot be
stämmelserna i 12 kap. 7 * akticbo
lagslagen (1975: 1385) eller 11 § la
gen ( 1967:531) om tryggande av 
pcnsionsutfästelse m.m. wgör läne
bcloppet, till den del äterbctalning 
icke ske/I. inhikt av tillji"illig fiin·ärvs-
1·erksamhet för ltintagaren. 
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nom sill wulelsin11clw1· eller på annat 
sii11 har ett bestämmande inflytande: 
samt 

bi handelsbolag, 1·ars rerksamhet 
är uppdelad på 1·erk.rnmhetsgrenar 
som är oberoende av varandra, så-
1·ida en person genom andclsi1111e
har, avtal eller på därmed jämförligt 
siill har den reella bestämmanderat
ten ö1·er sådan verkswnhetsgren. 

Med iigare enligt tittonde och 
tionde styckena avses den som - di
rekt eller genom fiirmcdling a1• juri
disk person - äger eller på därmed 
jiimförligt säll innehar aktie eller an
del i företaget. 

Som förctagslcdare i fämansförc
tag eller fåmansiigt handelsbolag 
skall anses den eller de personer som 
till följd av eget eller närstiiende per
sons aktie- eller andclsinnehav i 
företaget eller annan liknande grund 
har ett viiscntligt inflytande i företa
get eller - där fr[iga är om företag 
som avses i åttonde stycket b eller 
tionde stycket b - den som har den 
reella bestämmanderätten över viss 
vcrksamhetsgrcn och självständigt 
kan förfoga över dess resultat. 

Vid tillämpning av denna anvis
ningspunkt skall sasom närstäendc 
person r~iknas föräldrar, far- och 
morföräldrar, make, avkomling el
ler avkomlings make. syskon eller 
syskons make dlcr avkomling samt 
diidsbo vari den skattskyldige eller 
niigon av nämnda personer är dcl
iigare. Med avkomling avses jiimviil 
styvbarn och fosterbarn. 

15. Har penning/ån lämnats i strid 
mot bestämmelserna i 12 kap. 7 * ak
tiebolagslagen (1975: 1385) eller 11 ~ 
lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästclse m. m., skal/ låne
beloppet beskattas lws låntagaren 
som intiikt av tjänst, så1·ida inte syn
nerliga skäl föreligger mot de/la. 
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till 33 * 
3. ~0 Har skattskyldig i sin t1a11.1·t 3. Har skattskyldig i sitt arhete 

1·erkstiillt n:!sor som varit förenade företagit resor som varit förenade 
med övernattning utom den vanliga med övernattning utom den vanliga 
verksamhctsorten. Liger han riitt all VL'rksamhetsorten. iigcr han rätt till 
åtnjllla avdrag icke blou för kostna- avdrag fiir den ökning i levnadskost-
den får .1jäl1·a resan ll/an jii1111·äl för nallen. som han har lwfi pa grund av 
den ökning i levnadskostnaden, som att han vistats utom sin vanliga verk-
den ska1tskyldige kan /:al'{/ fil// vid- samhetsort. 
kiimws pä den grund. att han vistats Den ranliga verksamhetsor-
utom sin vanliga vcrksamhetsort. så- ten utgörs ar el/ område inom el/ av-
som f<Jr hotellrum. ökad kostnad för stånd m· 50 kilometer från den skatt
/öda os1·. Därest i tjänst. som a1·ses i skyldige.i· tjänsteställe. Med vanlig 
punkt ..f andra stycket 111· anvisning- 1·erksamhetsort likställs el/ område 
arna till 32 §. anvisats särskild ersiill- inom etl m·sulnd m· 50 kilometer från 
ning för kostnaderna. får m·drag den skauskyldige.1· bostad. Tj ii n st e -
dock icke äga rum. Har enligt 2 kap. st ä I I e är den plats diir en arbetsta-
14 § 3 lagen ( 1990:00) om sjiill'llekla- gare fi1llgör hu1wldele11 av sill ar-
ration och ko111rol/11ppgifier trakta- beie. Om detta sker u11der förflytt-
me11tsersättni11gar och andra ersätt- 11ing eller på arbetsplatser som hela 
11ingar icke uppwgits såsom intäkt. tiden räxlar, anses som tjä11steställe i 
nu/ ej heller de emot ersällningarna regel den plats diir arbetstagaren fi1/l-
s1··armule kostnaderna m•dragas. gör rn del av sitt arbete. såsom a// 

hiimta och lämna arbetsmaterial eller 
wjära förheredwule och al'Slutande 
arbetsuppgifter. Om arhete på mrje 
arbetsplats pågår begränsad tid enligt 
de Fil/kor som gii/ler för vissa arbets
tagare inom hyggnads- och anlägg-
11i11gslm111sc!11'11 eller diirmed jiimf ör
liga branscher skall den skauskyldi-

I fiir.1·1a stycket avsedd ökning i lc1·
nadskostnaden skall. där den skatt
skyldige inte 1·isar s16rre iikning. an
ses ha uppgå// till el/ belopp motsm
rande den ersiittning som a1· arbetsgi
rnren 111gi1·its för kostnade11.1· tiick
ande (traktamente). dock högst till 
belopp som i enlighet med i·ad nedan 
i detta stycke sägs 1110ts1'11rar största 
normala ökning i lel'fuulskosmaden. 
Riksskatteverket f{1stställer för l'{lrje 
kalenderår el/ belopp ( 11or111 a I be -
1 opp) motsvarande största normala 
ökning i levnadskostnaden för ett 
dygn. Resan skall anses ha rnrat del 
antal dygn som mot.1·1·arar antalet 
61•ertwllningar. 0111fa11ar 1•istef.1·e pä 
en och sa111ma ort liingre tid än 15 

41'Lydelse enligt prop. 19fi9/9ll:7-t. 

ges bostad anses som tjänsteställe. 
Kostnadsökning rnligt första 

stycket kan m·se 111/ägg för logi, mer
kostnad för måltider samt di1·erse 
smäwgif1er. 

Har arhe1sgi1·are för förrättning 
inom riket 111giri1 ersiit1ning för all 
liicka kostnadsiikningen för måltider 
och .wnälllgifter- dagtraktamen
te-. och risar den skal/skyldige inte 
större ökning, medges avdrag med 
helopp mot.1wirwule den uppburna 
ersiillningrn. dock h6gst 150 kronor 
per dag !helt maximibelopp för 
dag). De tia maximibelopp avser 
ko.1·t11adsök11ing Jiir måltider och 
smålllgifter under 1•arje hel dag som 
har 1agits i anspräk för resan. Som 
hel dag anses 1/1·en arresedag 0111 re-
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dygn i följd, skall frän och med del 
sextonde dygnet säsom störsla nor
mula ökning i lel'lladskostnaden riik
flllS sex tiondelar ar normalbeloppCI. 
Vid 1984-]<}9/ års taxeringar skall 
för skat1skyldig som l'id arbete i110111 
bvggmuls- och a11liiggni11gsbra11-
sche11 fcmlöpi111de haft sin arbr1spla1s 
förlagd till 1'11 och sam11w on uta11f ör 
de11 va11liga rerksamhetsorirn 1111dcr 
längre tid iin n·tl är för tid diirejier sä
som största normala ökning i lel'-
11adsko.1·tmulc11 anses elt belopp 111or
srnra11de den del ai· 11ormalbeloppe1 
som m·ser kost 1·id fdrriit111i11g som 
pågåt1 liingre tid ii1115 dygn iikat med 
fi1ktisk kostnild för logi på arbetsor
ten. Vill skattskyldig visa att kost
nadsökningen i en rn.:h samma tjänst 
varit större än avdrag som ber;iknats 
i enlighet med vad nu sagts, skall ut
redningen avse hans samtliga för
r;ittningar i nämnda tjiinsr under be
skattnings:'1ret; dock att i fi·i/ga 0111 
a1·drag för ökning i lel'nadskost11a
de11 frå11 och med det sextonde 1frgnet 
i följd pä en och samma or1 eller 1111-

der förriit111i11g på utrikes ort lel'!lads
kost1111dsiik11i11ge11 filr beriiknas fiir 
1·arje förriit111i11g _fi:ir sig. 

Al'llrag för ökade lel'nadskostna
der iir diiremot icke medgil'l'I enbart 
pil den grund. att den skal/skyldige 
har sirt arbete på w11u111 ort iin den, 
där han har sin bostad. Har den 
skattskrldige basal/ sig på a11111m ort 
iin den, diir /Ian har tjiinst eller an
ställning, ella amagit arbete, so111 
skall wfiiras på w111w1 or1 än den. iliir 
ha11 är bo.rntl. iir avdrag i regel icke 
medgi1·et. Avdrag medgil'es dockfår 
det fall, att a11stiill11i11ge11 avser en
dast en kortare tid eller skall bedri
vas å flera olika platser eller ckt av 
annan anledning icke sk;iligen kan 
ifrågasättas, att de11 skattskyldige 
skall 111flyt1a till den ort, diir arbetet 
skall utföras. 

Oavsett vad i niistfört'gäende 
stycke siigs äger skattskyldig, som pii 
grund av sitt arbete bosatl sig pä an
fl{lfl ort än den diir hans familj är bo
satt, diirest det med 111'.seendc på ma-
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san har påbörjats före kl. 12.00 och 
hemkomst dag om resan har al'sllllats 
efter kl. 19.00. Om resan har påbör-
jats senare eller avsl111ms tidigare 
skall 111·draget hestiimmas till högst 
el/ halvt maximibelopp. 

Om den skattskyldige inte fält er
sii11ni11g från arbetsgil'llrrn för att 
tiicka kostmulsökning för måltider 
och smtlwgifter men gör sa1111olikt att 
han haft stldana merkosuwder med
ges avdrag enligt schablon med 75 
kronor per da1:1. 

Vill skattskyldig visa att kostnads
ökningen i en och samma anställning 
varit större iin avdrag som beräknats 
i enlighet med vad nu sagts, skall ut
redningen avse hans samtliga för
rättningar inom riket i nämnda a11-
stiill11i11g under beskattningsåret. 

Al'drag ji:ir kostnad för logi 1•id 
fiirriitt11i11g inom riket medges med 
/Je/opp 11101svara11de den faktiska w
g1jie11. Kan den skattskyldige inte 
1•isa logikostnaden medges m·drag 
med belopp 1110ts1·arw1de ersii1tni11g 
so111 11ppb11rit1· ji·ån arbetsgi1·are11 -
nattrakt11111ente. De11a avdrag 
filr dock i11te i"il'erstiga 75 kronor per 
nall ( 111axi111ihelopp för natt). 

Niir arbe/e utom den wmliga 1·erk
sa111hctsorten l'arit förlagt till en och 
samma ort inom riket 1111der längre 
tid iin tre 11ui1111dcr i en följd bedöms 
riitten 1ill t11·1lrag och beräknas detta 
rnligt bcstiim111elsema i punkt 3 a. En 
löpande förriittni11g anses brlllen rn
dast lll' uppehåll som beror på all ar
l>ell'I förliiggs 1ill annan ort under 
minst fvra veckor. 

Har skattskyldig som har rätt till 
t11'(/rag för ökade levnadskostnader 
enligt denna punkt erhållit kostfi:ir-
111t111 skall al'llragrt reduceras med 
hiinsyn härtill. 

Kos//ladsökning under förrättning 
som 1·arit före11ad med öi·ernatming 
på lllrikes ort, får beriiknas för rarje 
förriitt11i11g för sig. Avdraget skall 
iil'e11 hiir, 0111 den ska1tskyldige i11te 
1·isar större ökning, anses ha 11ppgd1t 
1ill belopp som 111ot.1Tarar de11 kost-
11ad1·ersiitt11i11g som arbetsgivaren gi- 116 
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kes förvärvsverksamhet, svårighet 
att anskaffa familjebostud eller an
nan därmed jii111förlig omstiimlighet 
icke skäligen kan iji·ågasiittas, att f a
milje11 skall mjlylla till den skallskyl
diges hostadsort, åtnjuta ardrag för 
den ökning i ll'vnadskostnaden som 
föranledes m· den skilda bosätt
ningen. Om båda makarna iiro be
rättigade till stldant ardrag, skall, där 
makarna ej öi·ercnskommit 0111 an-
1u111 förde/11ing, det s1m1111w1lagda av
draget tillko111111a de111 med lziilfte11 
var. Vad lziir sagts skall. såi·itt avser 
makar, icke äga tillämpning i fall 
so111 i 52 s; 2 1110111. siigs. 

Föreslagen lydelse 

l'it 111. 1frdraget för merkostnad för 
måltider och .1·11uiutgifier får dock 
illfe överstiga belopp som kan anses 
motsvara stör.Hu 11ormala ökning i 
levnadsko.1·ttwden u11der ett dygn fär 
respektive förrätrningslwul. 

3 a. En avdragsgill fördyring av
seende 1)kade levnadskostnader kan 
inte anses föreligga enbart av den an
ledningen att den skattskyldige arbe
tar pä a1111an ort iin den där ha11 har 
sin bostad. Avdrag medgl's dock i 
följande fall, nämligen om 

arbetet avser endast en kortare 
tid, 

arbetet l'isserligen inte kan beteck-
1ws som korti·arigt men ändå typiskt 
sett iir tidsbegränsat till sin natur eller 
sådant att en jäst anknytning till den 
tidigare bostadsorten krärs, 

arbetet skall bedrivas på flera 
olika platser eller 

det av annan anledning inte skäli
gen kan ifrågasättas att fly1111ing bör 
ske till arbetsorten. 

Oavsett vad som ovan sagts har en 
skattskyldig, som på grund av sitt ar
bete flyllat till ny hostadsort, rält till 
avdrag för ökade lel'nadskosmader 
0111 bostad för den skattskyldige, 
dennes make, sambo eller familj be
hållits på den tidigare bostadsorten 
och såda11 dubbel bosii1tni11g iir skä
lig på grund av 

makes eller sambos förvärvsverk
samhet, 

svi1righet att anskaffa fast bostad 
på verksamhetsorten eller 

annan särskild omständighet. 
Ai·drag enligt denna punkt medges 

endast om iil·ernattning pd arbetsor
ten äger rum. 

A l'drag medges endast om a1'stån
det mellan bostadsorten och arbets
orten iir längre ä11 50 kilometer. 

Avdrag enligt första stycket med
ges under längst ti·å år och i övrigt 
under längst tre år för gifta eller sam
bornde par och t1nder längsr ett dr för 
ensamståemle skattskyldiga. I den 
angivna tiden skall inräknas tid un
der vilken avdrag för samma förrätt-
11i11g medgetts enligt punkt 3. Avdrag 
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medges dock för liingre tid ä11 som 
sagts nu, om anställ11ingens 11at11r el
!C'r a11dra siirskilda skiil rnlar för det. 

1frdrag för kostnad för logi beräk
nc1s till helopp 111otsrnra11de den fak
tiska wgiften. För skat1skyldig11 so111 
11\'Sl'.\' i punkt 3 m·11n ml'dges dock av
drag enligt bestiimmdsem11 i punkt 3 
sjunde stycket. Ökningen i kostna
derna jiir måltider och småutgijier på 
arbctsorten bcriiknas antingen rnligt 
utredning 0111 den jilktiska kostnads-
6kningrns srorlek eller schablonmäs
sigt. Den schablonmiissiga iikninge11 
haiikna.1· 

I. j"i.ir sk11t1skyldig11 som under de 
jiirsta tre må11adema lll' bortol'llron 
medgirits m·drag enligt punkt 3 01•1m 
och som alltjämt uppbär ko.1·tmulser
siit1ning frän arbetsgiv11rcn till 100 
kronor pa d11g. 

2. fiir sk11ttskyldiga som medges 
anlrag enligt första stycket till 75 kro-
11or per dag ( e/I halvt maxi111ibclopp) 
u11der de jiJrsta tre 111ä1111dema av 
hortol'llron och diin'.fter s11mt i fall ar 
duhbel bosättning till 50 kronor per 
d11g (ett tredjedels 111axi111ibelopp). 

Har skauskyldig som har rätt till 
m·tirag jiir iikade lel'fwdskost11ader 
e11ligt den11a punkt erhållit kostför-
1111/11 skall awirage1 reduceras med 
hiinsvn härtill. 

3 b. Drn so111 på gru11d av sitt ar
beti· 1·ista.1· pä annan ort iin sin eller 
sin ji1miljs hemort, äger räll till skä
ligt c1rdrag ji'ir kosmad för en hem
resa r11rje l'ecka om avsttlnde1111e//an 
hemorten och arbetsorlen är lii11gre 
iin 50 kilometer. Avdraget gäller en
dast kosmad för resa inom riket. 

1\l'tiragct sk11ll i regel beriikn11s ef 
ter kostnad fiir billigaste jlirdsiitl. 
0111 m·ständet mella11 hemorten och 
arbctsorten överstiger sj11hu11dra ki
lmncrer eller resan företagits till eller 
frän Gotland medges dock al'lirag 
för kosmad för flygresa. Om godtag
bara all111iimw kommunikationer 
saknas får avdrag mcdgc.1· för ko.wna
der för resa med egen hit enligt den 
schablon som anges i p1111k1 4. 
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Den som anviint egen hif för resor 
i tjänsten har riitt till avdrag för kost
naden med ett helopp om I krona 
och 20 öre för varje körd kilometer. 

Föreslagen lydelse 

3 c. Den som använt egen hif för 
resor i tjänsten har rätt till avdrag 
fiir kostnaden med ett be lopp om 1 
krona och 20 öre för var.je körd kilo
meter. 

till 41 § 
4-47 I friiga om annan förriin•s

kiilla iin jordbrt1k.1fastighet. annan 
fastighet mmv inkomsten beräknas 
enligt bokföring.1·111i'issiga grunder el
ler rörelse giiller si1som allrniin regel, 
att inkomst skall anses hava [ltnjutits 
under det iir. cb densamma fr<ln den 
skattskyldiges synpunkt iir att anse 
siisom verkligen förviirvad och till 
sitt belopp kiind. Detta iir framför 
allt förh{t)landet. d;I inkomsten av 
den skattskyldige uppburits eller bli
vit för honom tillgiinglig för lyftning 
eller. sitsom i fr;iga nm bostadsför
miln och andra förm[mer in natura. 
d{1 den pii annat siitt kommit den 
skattskyldige till godo. detta obe
roende av huruvida inkomsten intjä
nats under ;iret eller tidigare. Har 
den skattskyldige p~1 grund av sin 
tjiinst fött förviirva värdepapper pi1 
förmånliga villkor. tas förmånen upp 
till beskattning det ;ir förvärvet 
skedde. Vissa intiikter. t. ex. m· 
tjiinst. riilll!I å i hank eller annan pen
ninginriitming inncst/Jende medel 
o.s. r. kunna dock hänföras till niist
fijregåendc ärs inkomsr. ehuru de 
icke uppburits eller varit tillgängliga 
för lyftning fiirriin efter niimnda ars 
utgång. Förutsiittningen hiirför är 
emellt:·rtid, att de intjiinats under be
skattningsiHet och uppburits eller 
hlivit för lyftning tillgiingliga ome
delbart <jier det årets utgäng eller i 
mrje fall så tidigt under nästföljande 
dr, all de praktiskt taget kunna hiin
jära.1· till inkomstm under beskatt
ningsåret. Likaledes böra 1·issa intiik
tc•r, t. ex. hyror al' en hyres.fi1srighet, 
l'ilka influtit redan före heskatmings
ilrets ingäng. liiin.föras till niimnJa 
års inkomst, därest de arse beskatt
ningsärl'/ eller del diira1· samt injlwit 

.i; senaste IVlklsc 1'189: 1017. 

4. I fråga om inkomst av tjänst gäl
ler säsom allmän regel, att inkomst 
skall anses hava åtnjutits under det 
år, df1 densamma fran den skattskyl
diges synpunkt Ur att anse såsom 
verkligen förviirvad och till sitt be
lopp känd. Detta är framför allt för
hällandet. då inkomsten av den 
skattskyldige uppburits eller blivit 
för honom tillgiinglig för lyftning el
ler. säsom i fråga om bostadsförmån 
llCh andra förmiiner in natura. då 
den pii annat sätt kommit den skatt
skyldige till godo, detta oberoende 
av huruvida inkomsten intjiinats un
der firet eller tidigare. Har den skatt
skyldige på grund av sin tjänst fatt 
förvärva värdepapper p{1 förmånliga 
villkor. tas förmånen upp till be
skattning det är förvärvet skedde. 
Vissa intiikter skall dock hiinföras 
till beskattningsåret, ehuru de icke 
uppburits eller varit tillgängliga för 
lyftning förrän efter nämnda års ut
gimg. Förutsiittningcn härför är 
emellertid, att de intjiinats .H'ntJSt 

under bcskattningsiiret och uppbu
rits eller blivit tillgiingliga för lyft
ning före ilen I 5 /anuari påföljande 
iir. Likaså skall intäkter som uppbu
rits eller blil'it tillgängligaförlyftning 
efter den 15 december året före be
skattningsäret hiinföras till beskall
ningsäret om de i sin helhet belöper 
tidigast på beskattningsåret. 
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0111edcl/Jart .fi:ire årets ingång. Sär
skilda regftr giiller vidare enligt 
punkt 4 a i fniga 0111 intiikt på grund 
ar irkl' yrkcs111iissig my11ring ar ak
tier, kon rertibla sk uldl'bn:r. options
rä/ler och arzdclar i rissa fi1ll. 

Å andra sidan skola utgifterna och 
omkostnaderna för inkomstfiirviir
vet avdragas friin intiiktcn under det 
<'1r. då de verkligen blivit av den 
skattskyldige bestridda. iiven om de 
a1·se inkomst. som tidigare förviir
vats i:ller först under ett senare ;lr 
bi:riiknas inflyta. Även hiir giiller. att 
en utgift. som H'rksriillts imcla i1rct 
före eller efter beskattningsiiret. kan 
vara att praktiskt taget hiinföra till 
utgift under beskattningsi1ret. Stl 
kan 1·.rempell'is, 0111 riinta ä rn i en 
hyre.1ji1stighet illlffknad skuld erlagts 
0111edelbarr efier beska11nings1/rets 
11tgc/11g, riintllll l't//"(/ all 11/ISC Scl.\'01/l 

wgifi wulcr beskallningsåret. nämli
gen för det fall. att riintan hiinför sig 
till bcska11ningsärc1. 0111 ardrag f<Jr 
kostnader för reparation och under
hilll al' si/tian jilstighet. 1·arm· illliik
terna /Jeriiknas enligt 24 ~ / 1110111., 

gäller 1'i1·rn punkr 8 ill' am·isningama 
rill 25 .~. I fniga om al'llrag fiir wgir 
ter, som hiinföra sig rill reclli.rntions-
1·inst, giilla siirskilda bes1ä111melser 
ljfr anvisningarna rill 36 *punkt I). 

I enlighet hiimzed skola fordringar 
för u~fijrt arbete riiknas såsom intiikt 
.fiir det är, 1·arwuler de inj7yfll, och 111-

gif1cr. rilka icke omedelbarr guldits. 
avräknas från inriik1ema fiir det år. 
1·arunder de betalas. Riinta å prn
ningar. som innes1il i bank å st/dan 
rl'ikning. il 1·ilkt·n rii111an go11skri1·es 
i11sä11arcn per den 31 dcre111ber. ll/ISl'S 

såsom nämnda dag injlutt'n illliikl, 
medan diiremor ränta å penningar, 
som i1111estii ä 11111/lln riikni11g, räknas 
s1lsom inkomst för der dr. då rän1a11 
förfaller till he1al11i11g, iiren om riin
llln rill llllgon del heliipt å cfl 1idigarc 
eller srnare är. Om /l{Jgon upplätil 
1ll'l'crkningsrii11 till skog mot beral
ning. so111 skall erläggas wuler loppet 
m· flera lir. skall si/som illliikt fiir 
1wje dr upptagas drn del a1• köpe-
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A andra sidan skall utgifterna och 
omkostnaderna för inkomstförvär
vet avclragas fr{m intäkten under det 
{1r. da de verkligen blivit av elen 
skattskyldige bestridda. även om de 
m·ser inkomst. som tidigare förvär
vats eller först under ett senare år 
beriiknas inflyta. Pli motsvarande 
siilt som i frilga om intäkter gäller 
dock iivi:n här, att en utgift. som be
talats efter den 15 dccember året före 
beskattningsärct eller före den 15 ja
nuari året ejicr beskattningsåret. kan 
vara att hiinföra till utgift under be
skattningsåret. 
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skillingen, som under samma år in
jllllit. A l'{/rag för minskning i ingå
ende virke~förråd m.m .. vartill upp
låtaren kan vara berättigad, fördelas 
därvid på de särskilda åren i f örhål
lande till den under rnrje år injlwna 
likviden. Detsamma gäller i tillämp
liga delar i fråga om annan termins
vis inflytande intäkt i egentlig me
ning. Ifråga om intäkt vid icke yrkes
mässig avyttring av fast eller lös egen
dom är det däremot utan betydelse 
om i111äkten skall uppbäras på en 
gång eller i särskilda terminer. Så 
skall realisationsvinst respektive rea
lisation1förlust beräknas med hänsyn 
till köpeskillingens totala belopp, 
oavsett om detta skall betalas på en 
gång eller terminsvis. 
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till41a§ 
2. 4~ Äger fastighet av annat slag iin 2. Äger näringsfastighet del i så-

som nämns i punkt I del i sådan sam- dan samfällighet som avses i 41 a § 
fällighet som avses i 41 a § och över- och överstiger fastighetens andel av 
stiger fastighetens andel av intäk- intäkterna i samfälligheten dess an-
terna i samfälligheten dess andel i del i sådana kostnader i verksamhe-
sådana kostnader i verksamheten ten som är på en gång avdragsgilla 
som är på en gång avdragsgilla vid vid taxeringen med belopp under-
taxeringen med belopp understig- stigande 300 kronor, föreligger icke 
ande 300 kronor, föreligger icke skyldighet att ta upp intäkterna och 
skyldighet att ta upp intäkterna och kostnaderna vid beräkning av in-
kostnaderna vid beräkning av in- komst av fastigheten. Förvaltas så-
komst av fastigheten. Förvaltas sä- dan samfällighet av juridisk person, 
dan sarnfällighet av juridisk person, skall kapitalinkomster som den juri-
skall kapitalinkomster som den juri- diska personen har uppburit och 
diska personen har uppburit och som belöper på fastigheten tas upp 
som belöper på fastigheten tas upp till beskattning i den förvärvskälla i 
till beskattning i den förvärvskälla i vilken fastigheten ingår. 
vilken fastigheten ingår. Om intäkt 
m· fasrighet beräknas enligt 24 * 
2 mom .. skall dock kapitalinkomster 
beskattas hos ägare av fastigheten i 
inkomstslaget kapital. Skattskyldig-
het föreligger emellertid inte för den 
del av fastighets andel av ränteintäk-
terna som understiger 300 kronor. 

4. 49 Uppbär delägare utdelning 
från samfällighet, som avses i 2 § 
11 mom. lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt. skall utdelningen av 

•~senaste ly1.klse 1985: IOl 7. 
4''Senaste lydelse 1984: 1060. 

4. Uppbär delägare utdelning från 
samfällighet. som avses i 2 § 11 
mom. lagen (1947:576) om statlig in
komstskatt, skall utdelningen av del-
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deliigaren tas upp till beskattning 
som intiikt i den förv:ir\'skiilla vari 
delägarfastigheten ing;lr eller. om in
tiikren m· drnna beräknas enlig! 24 * 
2 mom. eller enligt 2 * 71110111. lagen 
om statlig inkomsrskart, som intiikr 
m· kapital. 

Föreslagen lydelse 

ägaren tas upp till heskattning som 
intäkt i den förvärvskälla vari del
ägarfastigheten ingår. 

till 42 * 
I. 5" Stundom inträffar. att ä en ort 1. Stundom inträffar. att på en ort 

saknas möjlighet att uthyra bostiider saknas möjlighet att uthyra bostäder 
och att för den skull nt1got hyrespris och att för den skull något hyrespris 
för orten icke kan fastsliis. Särskilt för orten inte kan fastslås. Särskilt 
gäller detta i glest befolkade orter. gäller detta i glest befolkade orter. 
där befolkningen huvudsakligen he- där befolkningen huvudsakligen he-
st{1r av jordhrnkare. vilka bo il fas- står av jordbrukare. vilka bo på fas-
tigheter. som av dem brukas. Den tigheter, som av dem brukas. Den 
omstiindighetcn. att uthyrningsmöj- omstiindigheten, att uthyrningsmöj-
lighct icke föreligger. medför dock lighet inte föreligger. medför dock 
icke. att bostadsfönnii.n saknar vär- inte. att bostadsförmån saknar vär-
de. Vid bestiimmande av hostads- de. Vid hestiimmande av hostads-
förmiinens viirde i nu angivet fall 
kan hyrespriset i kringliggande orter 
tjiina till ledning. 

Viirtlct ar produkrcr. raror eller 
andra naturaförmåner. som ingå i 
lön eller w1nw1 inkom.1·1. skall beriik
nas cjier det pris . . 1·0111 i orten gäll/, 
diiresl der l'arir fråga om att för pen
ningar förskaffa sig dem. Kan ej dy
likr pris direkr angil'as, skola nyllig
hcrema upplagas rill dcr belopp, som 
med hiinsyn rill föreliggande f örhål
landen kan beräknas hm·a å1gd11, om 
de skolat giildas i penningar, eller, då 
fnlga är 0111 produk1cr eller varor 
från egen jordbruksfasrighet eller 
egen riJrel.ff, der belopp, som del kan 
beräknas. au den skal/skyldige skulle 
hal'a er/uillit i·id försiiljning under 
jiimfi>rbara fiirhål/andcn av 1110t.1Ta
ra11dc k1•a111itetcr. 

förmånens värde i nu angivet fall 
kan hyrespriset i kringliggande orter 
tjäna till ledning. 

A1ed marknadsvärdet avses det 
pris som beralas på orten. om det va
rit fråga om att för kontanta medel 
inki>pa prod11k1er, varor eller andra 
förmåner som ingår i fon eller annan 
inkom.1·1. Om ert sådant pris inte di
rckr kan anges, skall 1·iirdet tas upp 
rill der belopp som med hänsyn till rå
dande förhållanden kan beriiknas vid 
en be1alning med kontanta medel. Är 
der fråga om produkter eller varor 
frän egen niiringsverksamher, skall 
som l'iirde tas upp der belopp som det 
kan beräknas all den skal/skyldige 
skulle ha fåll vid en försäljning under 
jämförbara förhållanden av motsva
rande kva111i1erer. 

1 fdga om praktikanter, liirlingar, elever vid sjuksköterskeskolor och lik
nande förekommer. att vederbörande under uthildningstidcn åtnjuter natu
raförmancr (fri kost. fri hostad) eventuellt jämte en mindre kontantcrsätt
ning. som närmast har karaktär av fickpengar. I dylika fall må värdet av natu
raförmimerna jiimkas och upptagas till det lägre belopp. som med hänsyn till 
kontantersättningens storlek och övriga förhMlanden framstii.r som skäligt. 

'"S.:na<;te lydelse ll)H7: l:ltn. 
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2. ' 1 Värdet av bil förmån skall för 
helt år bestämmas till 30 procent av 
nybilspriset i slutet av liret före bt
skattningsäret för senaste arsmodell 
av förmirnsbilen eller-- om bilmockl
len da inte saluförs - till 30 procent 
av ett uppskattat nybilspris. baserat 
p{1 nybilspriset för motsvarande mo
deller. 

Är förm{rnsbilens <lrsmodell äldre 
iin tre :1r skall förmimcns värde ned
siittas till 25 procent av det i första 
stycket angivna nybilspriset. 

Är förmirnsbilens ärsmodell st:x år 
eller iildrc skall viirdec av förmänen 
nedsiittas till 25 procent av ett upp
skattat nybilspris. baserat pi1 85 pro
cent av nybilspriset i slutet av f1ret 
före beskattnings{1ret för de vanli
gast förekommande bilarna. På den 
skattskyldiges begäran skall för
mimsviirdet best.iimmas enligt andra 
stycket. om s{1dant nybilspris som 
där avses kan beräknas för förmims
bilen. 

Föreslagen lydelse 

2. Värdet av bilförm[rn skall för 
helt iir bestiimmas till 0,8 basbelopp 
med tillägg ai· 20 procent av nybils
priset i slutet av {1rct före beskatt
ningsf\ret för senaste ärsmodell av 
förmånsbilcn eller - om bilmodellen 
då inte saluförs - till 0.8 basbelopp 
med tilliigg av 20 procent av ett upp
skattat nybilspris. baserat på nybils
priset för motsvarande modeller. 
Värdet filr dock inte överstiga 42 pro
t'ent eller 1111derstiga 35 procent av 
nybilspriset. 

Är förmånsbilens årsmodell äldre 
än tre år skall förmånens värde ned
siittas till 85 procent av det värde 
som framkommer i·id en beräkning 
enligt första stycket. 

Är förmånsbilens årsmodell sex år 
dler äldre skall värdet av förmånen 
nedsättas till 85 procent av det 1·iirde 
som framkommer i·id en beräkning 
enligt första stycket men som grundar 
sig på ett uppskattat nybilspris. ba
serat på 85 procent av nybilspriset i 
slutet av {1Tet före bt:skattningsäret 
för de vanligast förekommande bi
larna. ni den skattskyldiges begäran 
skall förm:lnsviirdet bestämmas en
ligt andra stycket. om siidant nybils
pris som avses i första stycket kan be-
räknas för förm~msbilen. 

Vid beriikningen av förmirnsviirdet enligt första-tredje styckena skall till 
det angivna nybilspriset i förekommande fall liiggas anskaffningskostnaden 
för extrautrustning i den män den överstiger 20 ono kronor. 

Om den skattskyldige bekostar Om den skattskyldige bekostar 
allt drivmedel för det privata nytt- allt drivmedel för det privata nytt-
jandet av förmänsbilen skall för- jandet av förmänsbilen skall för-
mimsviirclet nedsiittas diirigcno111 att miinsviirdet nedsiittas med rn fe1111c-
den procentsats (fter 1·ilken f ör111äns- del. 
t•iirdct enligt fiirsw-tredjc styckow 
skall beräknas minskas med fl'ra. 

Om den skattskyldige åtnjuter form<incn endast under en del av aret skall 
förm;msvärdet beriiknat enligt första-femte styckena sättas ned med en tolf
tedel för varje hel kalendermimad som han inte har ~ltnjutit förmanen. 

i far företag.~ledare i fåmansföretag 
eller honom närstående person fall 
111ny11ja bil som är betydligt dyrare än 
vad som kan anses erforderligt med 
hänsyn till företagets i·erksamhct. 

'
1Scnastc lydelse 1989:1017. 
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skall till det en/igr schablon heriik
mule 1·ärder m· hilföm11111 liiggas ert 
belopp som kan anses motsrara skill
mulrn mellan de fäktiska kostna
derna för bilens am·iindning i 1•erk
samhete11 och de fiir rcrksa111hc1e11 
erforderliga kostnaderna. 

3. 5 ~ Förm:\nsviirdet av fri måltid 
bestacnde av ett m;\l om dagen 
(lunch elkr middag) är lika med 60 
procem av genomsnittsprisct i riket 
för en lunchm~tltid av normal be
skaffenhet. Förmånsvärdet av helt 
fri kost iir lika med 150 procent av 
nämnda genomsnittspris. 

Får den skattskyldige måltid ge
nom kupong gäller ime i·iirderings
reglema i niimwste föregårnde 
stycke, 0111 kupongvärdet för en mäl
tid överstiger genomsnillspriset a1•
rundat uppät till närmast hela kron
tal. 
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3. Förmånsvärdet av fri maltid be
sti1ende av ett mål om dagen (lunch 
eller middag) är lika med genom
snittspriset i riket för en lunchmåltid 
av normal beskaffenhet. Förmåns
värdet av helt fri kost är lika med 250 
prrn:cnt av nämnda genomsnittspris. 

Bidrar arbetsgivaren till kostna
derna för an.wiillds måltid och kom
mer hiirigenom den anstiilldes kost
nad för 111ältiden att understiga ge
nomsnittspriset skall skillnaden tas 
upp som förmån av delvis fri måltid. 

till -16s 
6. 53 Avdrag for avgift för pcnsionsförsiikring medges endast om försäk

ringen ägs av den skattskyldige. 
Avdraget far inte överstiga den 

skattskyldiges A-inkomst för an
tingen beskattnings{tret eller året 
niirmast dessförinnan och beriiknas 
med hänsyn till storleken av sådan 
inkomst. I friiga om sådan A-in
komst som hiinför sig till jordbrnks
fastiglu't eller rörelse eller som hän
för sig till anstiillning. om den skatt
skyldige helt saknar pensionsrätt i 
anstiillning och inte är anstiilld i ak
ticbnlag eller ekonomisk förening 
vari han har st1dant bestämmande 
inflytande som avses i punkt 2 e 
femte stycket av anvisningarna till 
29 S. fär a vdragct uppgå till sam
manlagt högst 35 procent av inkoms
ten till den del den inte överstiger 
tjugo gånger det basbelopp som en
ligt lagen (1962:381) om allmän för
siikring bestiimts fiir året niirmast 
före taxcringsi1ret samt högst 25 pro
cent av den del av inkomsten som 
i>verstiger tjugo men inte trettio 

; 2Sl'nastc lydl'lsl' 14X7: 1303. 
-'~Scnaste lydc·lsc: J<i::-;<i: 1113. 

Avdraget fär inte överstiga den 
skattskyldiges A-inkomst för an
tingen beskattningsåret eller året 
närmast dessförinnan och beräknas 
med hänsyn till storleken av sådan 
inkomst. I fräga om sådan A-in
komst som hänför sig till närings-
1·erksamlzet eller som hiinför sig till 
anställning, om den skattskyldige 
helt saknar pcnsionsriitt i anställning 
och inte är anstiilld i aktiebolag eller 
ekonomisk förening vari han har så
dant bestiimmande inflytande som 
avses i punkt 20 e femte stycket av 
anvisningarna till 23 s. för avdraget 
uppgä till sammanlagt högst 35 pro
cent av inkomsten till den del den 
inte överstiger tjugo g{mger det bas
belopp som enligt lagen ( 1962:381) 
om allmiin försäkring bestämts för 
~\ret niirmast före taxeringsaret samt 
högst 25 procent av den del av in
komsten som överstiger tjugo men 
inte trettio g:'mger niimnda basbe-
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gånger nämnda basbelopp. I fråga 
om övrig A-inkomst för avdraget 
uppgå till högst I 0 procent av in
komsten till den del den tillsammans 
med A-inkomst enligt föregående 
mening inte överstiger tjugo gånger 
nfönnda basbelopp. I stället för vad 
som angivits i andra och tredje me
ningarna av detta stycke för avdra
get beräknas till högst ett belopp 
motsvarande angivet basbelopp 
jämte 30 procent av inkomst som 
hiinför sig till jordhruksfastighet eller 
rörelse intill en sammanlagd A-in
komst motsvarande tre ganger 
samma basbelopp. Avdraget bcriik
nas i sin helhet antingen pt1 inkomst 
som skall tas upp till beskattning un
der beskattningsåret eller på in
komståret niirmast dessförinnan. 

Om särskilda ski\l föreligp.er fär 
riksskatteverket efter ansökan be
sluta att avdrag för avgift för pen
sionsförsäkring får medges med 
högre bdopp än som följer av bc
stiimmelscrna i föregiiende stycke. 
Därvid skall dock följande gälla. För 
skattskyldig. som redovisar inkomst 
som iir att anse som A-inkomst en
dast av tjiinst men som i huvudsak 
saknar pensionsriitt i anställning, för 
avdrag medges hiigst med belopp, 
bcriiknat som för inkomst av jord
bmksfi1stighet eller rörelse pi1 det siitt 
som föreskrivits i föregiiende stycke. 
Ilar sådan skattskyldig erhallit sär
skild crsiittning i samband med att 
anstiillning upphört l>Ch har han ej 
skaffat sig ett betryggande pensions
skydd. far dock avdrag medges med 
högre belopp. Avdrag som avses i de 
tv~1 niirmast föregi1ende meningarna 
far dock inte beriiknas för inkomst 
som hiirrör fr:in aktiebolag eller 
ekonomisk förening vari den skatt
skyldige har sådant bestämmande 
inflytande som avses i punkt 2 c 
femte stycket av anvisningarna till 
29 *. Har skattskyldig. som - själv 
eller genom förmedling av juridisk 
person -- ilrh·it jordbruk. skogsbruk 
dlcr rörelse, upphört med driften i 
förviirvskiillan och har han under 
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lopp. I fräga om övrig A-inkomst far 
avdraget uppgt1 till högst lll procent 
av inkomsten till den del den tillsam
mans med A-inkomst enligt före
gående mening inte överstiger tjugo 
gånger niimnda basbelopp. I stället. 
för vad som angivits i andra och 
tredje meningarna av detta stycke 
får avdraget beräknas till högst ett 
belopp motsvarande angivet basbe
lopp jiimte .10 procent av inkomst 
som hänför sig till niiring.5ffrk.rnm
het intill en sammanlagd A-inkomst 
motsvarande tre gånger samma bas
belopp. Avdraget beräknas i sin hel
het antingen på inkomst som skall 
tas upp till beskattning under be
skattnings{tret eller pä inkomståret 
närmast dessförinnan. 

Om siirskilda skiil föreligger far 
riksskatteverket efter ansökan be
sluta att avdrag för avgift för pen
sionsförsäkring får medges med 
högre belopp än som följer av be
stämmelserna i föregående stycke. 
rnirvid skall dock följande giilla. För 
skattskyldig, som redovisar inkomst 
som iir att ans.: som A-inkomst en
dast av tjiinst men som i huvudsak 
saknar pensinnsriitt i anstiillning, får 
avdrag medges högst med belopp, 
beräknat som för inkomst av 11ä
ringsl'erksamhet p<\ det sätt som 
föreskrivits i föregi1ende stycke. Har 
sädan skattskyldig erh~illit särskild 
ersiittning i samband med att anstiill
ning upphört och har han ej skaffat 
sig ett betryggande pcnsionsskydd. 
fär dock avdrag medges med högre 
belopp. Avdrag som avses i de tvt1 
närmast föregående m<.?ningarna får 
dock inte beräknas för inkomst som 
härrör friin aktiebolag eller ekono
misk förening vari den skattskyldige 
har s[tdant bestämmande inflytande 
som avses i punkt 20 e femte stycket 
av anvisningarna till 23 §. Har skatt
skyldig. som - själv eller genom för
medling av juridisk person - beclri1•i1 
näri11g.1Terks11111het. upphört med 
driften i för\'iirvskällan och har han 
under verksamhctstiden ej skaffat 
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verksamhetsti<lcn ej skaffat sig ett 
betryggande pensionsskydd. for av
drag beräknas även på B-inkomst. 
Avdraget far i detta fall bcriiknas 
med beaktande av Jet antal år den 
skattskyldige drivit. jordhruket, 
skogsl>ruke1 eller riirelsen. <lock 
högst för tio är. Hänsyn skall vid be
dömningen av <1vdragets storlek tas 
till <len skattskyldiges övriga pen
sionsskydd och andra möjligheter 
till avdrag for avgift som avses i 46 § 
2 mom. första stycket 6. Avdraget 
far <lock inte överstiga ett belopp 
som för varje ar som driften pågått 
motsvarar tio gt111ger det hasbdopp 
som enligt lagen om allmän försäk
ring bestiimts för det iir driften i for
värvskällan upphört och ej heller 
summan av de belopp som under be
skattningsäret n.:dovisats som net
tointäkt av förvärvskällan och sådan 
inkomst av tillfiillig fön·iirv~wrk

samhct som iir att hänföra till vinst 
med anledning av överlåtelse av för
viirvskällan. Har riksskatteverket 
enligt punkt I tredje stycket av an
visningarna till 31 § medgivit att 
diidsbo tar pensionsförsiikring, an
ger riksskattevc.::rket det högsta be
lopp varmed avdrag för avgift för 
försäkringen får medges. Härvid 
iakttas i tilfampliga delar bestäm
melserna i detta stycke om avdrag 
för skattskyldig som upphört med 
driften i en förvärvskälla. Mot beslut 
av riksskatteverket i fräga som avses 
i detta stycke far talan inte föras. 
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sig ett betryggande pensionsskydd. 
far avdrag beräknas även på B-in
komst. Avdraget för i detta fall be
riiknas med beaktande av det antal 
år den skattskyldige drivit 11äri11gs-
1·erksumherc11. dock högst för tio är. 
Hänsyn skall vid bedömningen av 
avdragets storlek tas till den skatt
skyldiges övriga pensionsskydd och 
andra möjligheter till avdrag för av
gift som avses i 46 § 2 mom. första 
stycket 6. Avdraget får dock inte 
överstiga ett belopp som för varje ar 
som driften påg{1tt motsvarar tio 
gånger det basbelopp som enligt la
gen om allmiin försäkring bestämts 
för det år driften i förvärvskällan 
upphört och ej heller summan av de 
belopp som under beskattningsåret 
redovisats som nettointäkt av för
värvskällan och st1dan inkomst av 
kupital som iir att hiinföra till vinst 
med anledning av överlåtelse av för
värvskällan. Ilar riksskatteverket 
enligt punkt l tredje stycket av an
visningarna till 31 § medgivit att 
dödsbo tar pensionsförsäkring. an
ger riksskatteverket det högsta be
lopp varmed avdrag för avgift för 
försäkringen för medges. Härvid 
iakttas i tillämpliga delar hestiim
melserna 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 fär talan inte föras. 

I tar skattskyldig erlagt avgift som avses i 46 § 2 mom. första stycket 6 men 
har avdrag för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt bestäm
melserna i andra stycket. medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering 
för det pMöljande beskattningsäret. Sadant avdrag medges dock inte med 
belopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år överstiger vad som 
anges i andra stycket. 

Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena medges avdrag för avgift 
som avses i 46 § 2 mom. första stycket 6 inte med högre belopp än skillnaden 
mellan sammanlagda beloppet av inkomster från olika förvärvskällor och öv
riga avdrag enligt 46 *. Avdrag, som p{1 grund av vad nu sagts inte kunnat 
utnyttjas vid taxeringen för det beskattnings{1r di! avgiften betalades. for ut
nyttjas senast vid taxering för sjätte beskattningsaret efter betalningsåret. 
Inte heller i sistniimnda fall fär avdraget överstiga vad som ilterstår sedan 
övriga avdrag enligt 46 * gjorts. 

Med A-inkomst avses inkomst av Med A-inkomst avses inkomst av 
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tjänst samt inkomst av jordbruksfas
tighet och rörelse om den skattskyl
dige l't1rit verksam i förvärvskällan i 
ej b/olt ringa omfättning. Till A-in
komst räknas även inkomst ombord 
enligt lagen ( 1958:295) om sjömans
skatt samt enligt 1 § 2 mom. nämnda 
lag skattepliktig dagpenning. Med 
B-inkomst avses ärriga inkomster. 
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akti1· näringsverksamhet samt in
komst av tjänst med bor1seende från 
sådan imäkt som avses i 32 * 1 mom. 
första stycket h och i. Till A-inkomst 
räknas även inkomst ombord enligt 
lagen (1958:295) om sjömansskatt 
samt enligt 1 § 2 mom. niimnlla lag 
skattepliktig dagpenning. Med B-in
komst avses inkomst av passiv nä
ringsverksamhet samt säd an intäkt m· 
tjiinst som m·ses i 32 § 1 mom. första 
stycket h och i. 

till 48 § 

I. Vid tillämpningm av 48 .~ 4 
mom. och denna anvisni11gsp1111kt 
iakuas följande. Som folkpension 
räknas ime barnpension eller 1·ård
bidrag. Folkpension skall anses ut

göra en ime obetydlig del av den 
skattskyldige· inkomst, 0111 den upp
gått till minst 6 000 kronor eller minst 
en femtedel a1· den sammanräknade 
inkomsten. Som folkpension be
handlas även tilläggspension i den 
mån den enligt lagen (1969:205) om 
pensionstillskott föranlett avräkning 
a1· pensionstil/skott. 

För gift skattskyldig, som uppburit 
folkpension med belopp som till
kommer gift l'ar.1· make uppbär folk
pension, uppgår det särskilda grund
avdraget till 1.325 basbelopp. För 
övriga skauskyldiga uppgår avdraget 
till 1.5 basbelopp. För gift skattskyl
dig, som under l'iss del m· beskatt
ningsåret uppburit folkpension med 
belopp som tillkommer gift 1·ars 
make uppbiir folkpension och under 
återstoden av året uppburit folkpen
sion med belopp som tillkommer gift 
1·ars make saknar folkpension, upp
går avdraget till 1,5 basbelopp. 

Det särskilda grundal'draget får 
dock inte ö1•erstiga uppburen folk
pension oclt pensionstillskott som 
uppburits enligt 2 -~ lagen 0111 pen
sionstillskott. För den som uppburit 
folkpension i form a1· förtidspension 
giiller all det siirskilda grundal'(/mge1 
ime jår öi·erstiga uppburrn folkpen
sion oclt hälfien av pensionstillsko11 
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(anv. till 49 § p. I) 
Oskift dödsho ejta person, som 

vid sitt franfälle varit här bosatt, 
äger på grund av bestämmelserna i 
53 § 3 mom. att för det beskatt
ningsår. under vilket dödsfallet in
träffat. åtnjuta kommunalt grundav
drag med belopp. som skulle ham 
tillerkän1s den avlidne. därest han 
fortfarande lel'f. Har nämnda person 
icke varit under hela tiden mellan 
beskattningsårets ingång och döds
fallet här i riket bosatt, skall m·drag 
medgirns dels för den tid han varit 
hiirstiides bosatt. dels för tiden efter 
dödsfallet till beskattningsårets ut
gång och för den sammanlagda tiden 
beräknas i enlighet med de i 48 § 3 
mom. meddelade bestämmelserna. 

Avdrag. varom nu sagts. medgives 
utan hänsyn därtill. att dödsboet ef
ter de11 avlidne skiftats före utgången 
av det beskattningsår, under vilket 
dödsfallet ägt rum. 

Föreslagen lydelse 

som uppburits enligt 2 a * nämnda 
lag. 

Det särskilda grundavdraget redu
ceras med 65 procent av den del av 
uppburen pension som överstiger det 
för den skattskyldige enligt andra 
stycket gällande avdragsbeloppet. 
Pension som utgår på grund m· an
nan pensiomförsäkring än tjänste
pensionsförsäkring reducerar dock 
inte det särskilda grundavdraget. 

För den som l'id utgången lll' året 
före beskattningsåret inte uppbar 
folkpension reduceras det särskilda 
grundavdraget i stället med 65 pro
cent av den del av taxerad inkomst 
som överstiger det för den skattskyl
dige enligt andra stycket gällande av
dragsbeloppet. 

Om·sett vad som i det föregående 
sagts om reducering föreligger alltid 
rätt till särskilt grundavdrag med sä 
stort belopp som den skattskyldige 
skulle ha fått i grundavdrag enligt 
48 .~ 2 eller 3 mom. om dessa bestäm
melser i stället hade tillämpats. 

3. Dödsboet efter den som vid sitt 
franfällc var bosatt här i riket har på 
grund av bestämmelsen i 53 § 3 mom. 
första stycket rätt till kommunalt 
grundavdrag för det beskattningsår, 
under vilket dödsfallet inträffat, 
med belopp som skulle ha medgetts 
den avlidne om denne fortfarande 
hade levat. Var den avlidne inte bo
satt här i riket under hela tiden mel
lan beskattningsårets ingång och 
dödsfallet. skall. när 48 * 3 mom. ti/1-
lämpas, grundavdrag medges dels 
för den tid han var bosatt här, dels 
för tiden mellan dödsfallet och be
skattningsårets utgång samt för den 
sammanlagda tiden beräknas en/ig1 
bestämmelserna i nämnda moment. 

Avdrag enligt första stycket med
ges utan hänsyn till att dödsboet skif
tats före utgången av det beskatt
ningsår. under vilket dödsfallet in
lräjfat. 
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(anv. till 49§ p. 2) 

Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 

Oskift dödsbo efter person, som 
vid sitt frånfälle icke varit hiir i riket 
bosatt, må vid taxering medgiva.i· 
grundavdrag allenasr för den tid, un
der vilken nämnda person det he
skattningsår, då dödsfallet inträf
fade, varit hiir i riket bosatt. 

4. Dödsboet efter den som vid sitt 
frånfälle inte var bosatt här i riket 
kan på grund av bestämmelsen i 53 § 

3 mom. försra stycket ha rätt till kom
mwwlt grundavdrag för det beskatt
ningsår, under vilket dödsfallet in
träffade, om den a!'/idne under nå-
gon del av det året var bosatt här. 

till 52 *'4 

Har makar tillsammans deltagit i 
fön·än·sverksamhet avseende in
komst av jordbruksfastighet eller rö
relse giillcr bestämmelserna i andra
s jätte styckena. 

Har makar tillsammans deltagit i 
näringsverksamhet gäller bestäm
melserna i andra-sjätte styckena. 

Verksamheten anses bedriven av den ena av makarna om han med hänsyn 
till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter kan anses ha en 
ledande ställning· i verksamheten och den andra maken inte har en sådan 
ledande ställning. Den make som sålunda driver verksamheten beskattas för 
hela inkomsten av verksamheten om annat inte följer av tredje och fjärde 
styckena. Har ingen av makarna en sådan ledande ställning som nu har sagts 
anses verksamheten bedriven av makarna gemensamt. I sådana fall sker be
skattning enligt femte stycket. 

När verksamheten bedrivits av 
den ena av makarna men den andra 
maken (medhjälpande make) arbe
tat i verksamheten minst 400 timmar 
1111der beskattningsåret, får makarna 
fördela inkomsten sig emellan s{1 att 
en del av hela inkomsten av för
värvskällan, beräknad enligt lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt, 
före avdrag för avsättning för egen
avgifter enligt lagen (1981:691) om 
socialavgifter, hänförs till medhjäl
pande make. Denna del för inte tas 
upp till högre belopp än som kan an
ses motsvara marknadsmässigt ve
derlag för medhjälpande makens ar
bete jämte egen sjukpenning eller 
annan ersättning som avses i punkt 
14 m• anvisningarna till 21 § eller 
punkt 9 av anvisningarna till 28 §. 
Omfattar beskattningsåret kortare el-
ler längre tid än 12 månader, jiimkas 
antalet arbetstimmar med hänsyn 
härtill. Arbetsinsats i makarnas ge-
mensamma lmstadsutrymme får 
medräknas om med hänsyn till rörel-
sen.i· art och andra omständigheter 

>•senaste lydelse 198I:l 150. 

När verksamheten bedrivits av 
den ena av makarna men den andra 
maken (medhjälpande make) arbe
tat i verksamheten, får makarna för
dela inkomsten sig emellan så att en 
del av hela inkomsten av förvärvs
källan, beräknad enligt lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt, 
före avdrag för avsättning för egen
avgifter enligt lagen (1981:691) om 
socialavgifter, hänförs till medhjäl
pande make. Denna del får inte tas 
upp till högre belopp än som kan an
ses motsvara marknadsmässigt ve
derlag för medhjälpande makens ar
bete jämte egen sjukpenning eller 
annan ersättning som avses i punkt 
11 av anvisningarna till 22 §. 

9 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr l/O Del 1 

129 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

skäl därtill fijreligger. Vid b!'dö-
mande av om medhjälpande make 
under beskattningsåret arhetat före-
skri1·et antal arbetstimmar skall anses 
att han under tid. då han uppburit 
.1jukpenni11g eller jöräldrapenning 
enligt lagen (1962:381) om allmän 
fiJrsiikring eller diirmed jiimförlig er-
sättning enligt w1m111 fö1fattning, ar-
betat i samma omfattning som niir-
mast jiJre den tid. dä sådan ersättning 
uppburits. 

I de fall dit verksamhet bedrivits av den ena av makarna och den andra 
maken iigt del i förviirvskällan eller det i denna nedlagda kapitalet, möter 
inte hinder att - utöver vad som anges i tredje stycket - hänföra ytterligare 
en del av inkomsten till sistniimnda make. motsvarande skälig ränta som han 
kan ha uppburit pil grund av sin iiganderiitt eller kapitalinsats. 

Har makarna gemensamt bedrivit verksamheten, skall vardera maken tax
eras för den inkomst därav som med hänsyn tiil hans arbete och övriga insat
ser i verksamheten skiiligen tillkommer honom. 

Vad som p[1 vardera maken bclii- Vad som på vardera maken belö-
per enligt bestämmelserna i första- per enligt bestämmelserna i första-
femte styckena. sedan därifrån av- femte styckena, sedan därifrån av-
räknats på maken bdöpande del av räknats på maken belöpande del av 
avsiittning för egenavgifter. utgör avsättning för egenavgifter. utgör 
den skattskyldiges nettointäkt av för- den skattskyldiges inkomst av för-
värvskiillan. värvskällan. 

Av 65 * framgår. att bestämmelser som avser gift skattskyldig i vissa fall 
skall tillämpas i fräga om dem som. utan att vara gifta, lever tillsammans. 

till 53 § 
3. '' Med fast driftställe för rörelse 3. Med fast driftställe för närings

verksamhet avses en stadigvarande 
plats för affärsverksamhet, från vil
ken verksalnheten helt eller delvis 

avses en stadigvarande plats för af
färsverksamhet. frii.n vilken rörelsen 
helt eller delvis bedrivs. 

bedrivs. 
Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt: 
a) plats för företagsledning. 
b) filial, 
e) kontor. 
d) fabrik. 
c) verkstad, 
n gruva, olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av 

naturtillgångar. 
g) plats för byggnads-. anläggnings- eller installationsverksamhct, 
h) fastighet som utgör omsätt- h) fastighet som utgör omsätt-

ningstillgång i rörelse. ningstillgång i näringsverksamhet. 
Fast driftställe anses också före- Fast driftställe anses ocksa före-

ligga. om niigon är verksam för rö
relsen här i riket och har fatt och re
gelmiissigt använder fullmakt att 

;;Senask lydelsi.: 1986:1113. 

ligga. om någon är verksam för nä
ringsverksamheten här i riket och 
har fått och regelmässigt använder 
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sluta avtal för rörelsens innehavare. fullmakt att sluta avtal för verksam-
hetens innehavare. 

Fast driftställe anses däremot inte föreligga enbart av det skälet att någon 
bedriver affärsverksamhet här i riket genom förmedling av mäklare, kom
missionär eller annan oberoende representant, om denne därvid bedriver sin 
sedvanliga affärsverksamhet. 

Ersättning i form av royalty eller 
periodvis utgående avgift för utnytt
jande av materiella eller immate
riella tillgangar skall anses som in
täkt av rörelse som här bedrivits från 
fast driftställe, om ersättningen skall 
hänföras till intäkt av rörelse och om 
den härrör frtm en här i riket från 
fast driftställe bedriven rörelse. 

Ersättning i form av royalty eller 
periodvis utgående avgift för utnytt
jande av materiella eller immate
riella tillgångar skall anses som in
täkt av näringsverksamhet som här 
bedrivits frän fast driftställe, om er-
sättningen skall hiinföras till intäkt 
av näringsverksamhet och om den 
härrör från en här i riket från fast 
driftställe bedriven närings1'erksam
het. 

till 54 § 
3. 00 Skattefrihet enligt 54 § första 3. Skattefrihet enligt 54§ första 

stycket f föreligger om stycket f föreligger om anställningen 
a) anställningen och vistelsen ut- och vistelsen utomlands varat minst 

omlands varat minst sex månader sex månader i den mån inkomsten 
och avselt anställning hos arbetsgi- beska11a1s i verksamhe1slandet. Om 
vare som bedriver näringsverksam- anställningen och vistelsen utom-
hel från fast driftställe i det land där lands varat minst ett år i samma land 
arbelet utförs sam/ inkomsten be/as- och avsett anställning hos annan än 
/ar drijis1ället såsom omkostnad; el- svenska staten, svensk kommun, 
ler svensk landstihgskommun eller 

b) anställningen och vistelsen ut- svensk församling medges dock så-
omlands varat minst ett år i samma dan befrielse även om inkomsten inte 
land och avsett anställning hos an- beskattats i verksamhetslandet på 
nan än svenska staten, svensk kom- grund av lagsliftning eller administ-
mun. svensk landstingskommun cl- rati1' praxis i detta land eller avtal 
ler svensk församling. som detla land ingått. 

Vad nu sagts gäller dock inte vid anställning ombord på utländskt fartyg. 
I fråga om sådan anställning gäller vid 1986--1991 års taxeringar att skattefri
het föreligger om anställningen och vistelsen utomlands varat minst sex må
nader och avsett anställning hos arbetsgivare. som är en inländsk juridisk 
person eller en här i riket bosatt fysisk person, och anställningen utövats om
bord på utländskt fartyg som huvudsakligen gi1r i sådan oceanfart som avses 
i I kap. 7 § 8 fartygssäkerhetsförordningen (1988:594 ). 

I tid för vistelse som avses i första och andra styckena far inräknas kortare 
avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande, som inte är förlagda till 
början eller slutet av anställningen utomlands. Uppehåll i Sverige för här 
avsedda ändamål får inte sträcka sig längre än som motsvarar högst sex dagar 
för varje hel månad som anställningen utomlands varar eller under ett och 
samma anställningsår till mer än 72 dagar. 

Har den skattskyldige påbörjat anställningen och kunde det därvid på 
goda grunder antas att inkomsten av anställningen skulle komma att undan
tas från skatt i Sverige enligt 54 § första stycket f men inträffar under anställ
ningstiden ändrade förhållanden som medför att villkoren för att undanta 
inkomsten från skatt i Sverige inte föreligger. skall inkomsten likväl undan-

s0senas1i: lydelse 1989:1017. 
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tas frän heskattning i Sverige om de iindrade förhallanclena beror pa omstiin
digheter över vilka den skattskyldige inte kunnat räda och en beskattning 
skulle te sig uppenbart oskiilig. 

till 65 * 
1. 07 Utan hinder av vad som före- 1. Utan hinder av vad som före-

skril'cs i 65 * andra stycket skol11 be- sk1"ii's i 65 * andra stycket skall be-
stämmelserna i 20 * andra stycket stämmelserna i 20 * andra stycket 
och anvisningarna till 52 * iiga rill- och anvisningarna till 52 * tillämpas 
lä111p11i11g under tid. di1 makar ln•a under tid. dä makar lel"Cr tillsam-
tillsammans. Upphör sammanlevna- mans. Upphör sammanlevnaclen, 
den. iiga bestiimmclscrna 11llrjiimr tillämpas bestämmelserna fortfa-
rilliimpning till cll:'ss förutsiittningar runde till dess förutsiittningar för all-
för allmiint avdrag för periodiskt un- mänt avdrag för periodiskt under-
clerstöd friin den ena maken till elen stöd från den ena maken till den 
andra fiireligg11 enligt punkt 5 av an
visningarna till 46 *· Om på grund 11v 
vad nu .rngrs hcsriimmclserna i 20 * 
andra styckcr och 11m·i.rningama rill 
52 * iiro tilliimpliga rnd11st för del a1· 
beskattningsåret, skall ändock frå
gan hurul'ida skattskyldigs make 
gjort slidan minsta c1rhcrsinsats. som 
järdras för fllxeri11g enligt tredje 
srycket a1· a111·is11i11garna rill 52 *· c1v
giiras med hiinsrn till hc1ns arhctsin
sats under hela bcskatt11ing.wlret i de11 
sk1111skyldigcs fi.in·iin·s1·1•rks11111het. 

Denna lag"~ triidcr i kraft den 1 
juli 1985 och tillämpas siivitt avser 
punkt 1 av anvisningarna till 53 ~ 

första giingcn vid 1987 ars taxering 
och i övrigt första g{111gcn vid 1986 
ilrs taxering. I fr{1ga om den som av
rest fri111 Sverige före den l juli 1982 
och därefter inte här har eller har 
haft sitt egentliga bo och hemvist el
ler stadigvarande vistats hiir gäller 
äldre bestiimmelser i punkt I av an
visningarna till 53 *· Dock giillcr de 
nya bestiimmelserna i punkt l andra 
stycket av niimnda anvisningar. om 
si1dana omstiindighetcr som enligt 
besfammclscrna kan medföra att en 
person skall anses hosatt hiir. före
ligger efter ikrafttriidandet. Vidare 
gäller äldre bestämmelser i 54 § och 
punkt 3 av anvisningarna till 54 * 
järtf aranile i fri1ga om anstiillning 
utomlands som har pi1l1örjats före 

;
7 Scnast..: lydelse 1976:67. 

:iH l lJX5:.~62. 

andra föreligger enligt punkt 5 av an
visningarna till 46 §. 

Denna lag triider i kraft den I juli 
1985 och tilliimpas sävitt avser punkt 
1 av anvisningarna till 53 § första 
gängen vid 1987 års taxering och i 
övrigt första gången vid 1986 års 
taxering. I fräga om den som avrest 
från Sverige före elen l juli 1982 och 
cHirefter inte här har eller har haft 
sitt egentliga bo och hemvist eller 
stadigvarande vistats här gäller äldre 
bestämmelser i punkt l av anvis
ningarna till 5.3 §. Dock gäller de nya 
bestämmelserna i punkt 1 andra 
stycket av nämnda anvisningar. om 
sådana omständigheter som enligt 
bestiimmelserna kan medföra att en 
person skall anses bosatt här. före
ligger efter ikraftträdandet. Vidare 
gäller äldre bestämmelser i 54 § och 
punkt 3 av anvisningarna till 54§ i 
fråga om inkomst som uppburits före 
utgängrn av år 1992 på grund av an-
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ikrafttriidandet. Om den skattskyl
dige begiir det skall dock en ny an
stiillning anses ha påbörjats vid la
gens ikraftträdande. 

Föreslagen lydelse 

stiillning utomlands som har påbör
jats före ikrafttriidandl't. Om den 
skattskyldige begiir det skall dock en 
ny anstiillning ansl's ha p{1börjats vid 
lagens ikrafttriidande. 

1. Denna lag trfaler i kraft den I juli 1990 och tilliimpas första gtrngcn vid 
1992 Ms taxering i den m{rn inte annat följer av punkterna 2-30 nedan. 

2. Äldre föreskrifter i 3 *med anvisningar ti!Himpas vid 1992 itrs taxering. 
Betriiffande s{tdana skatiskyldiga som avses i första stycket c av anvisning
arna i den iildn: lydelsen gäller detta dock i fr{1ga om brutna riikenskapsår 
endast under förutsiittning att avkortning eller förliingning av riikenskaps
iiret har skett på det sätt som anges i de tv{1 sista meningarna av övergångsbe
stämmelserna till lagen ( 1990:000) om ändring i bokföringslagen ( 1976: 125 ). 

3. I !ar en skattskyldig vid 1991 års taxering redovisat inkomst eller under
skott av annan fastighet. tillfällig förviirvsverksamhet eller kapital enligt de 
iildre bestilmmelserna i 41 *andra stycket skall den skattskyldige vid beräk
ning av inkomst av niiringsverksamhet vid 1992 t1rs taxering eller. om den 
skattskyldige inte taxeras dä, vid 1993 ärs taxering inte ta upp andra ingå
ende tillgångs- och skuldposter i det aktuella hänseendet än som framgår av 
andra och tredje styckena. 

Som ing{temk fordran tas upp dels intäkt som blivit tillgänglig för lyftning 
i början av beskattnings{iret men som tagits till beskattning det föreg{1ende 
beskattningsftret, dels utgift som betalts i slutet av det föregående bcskatt
ningsäret men som inte dragits av vid beriikningen av inkomsten för det be
skattnings{tret. 

Som ingtiende skuld tas upp dels intäkt som har uppburits i slutet av det 
föregi1ende beskattnings{irct men som inte tagits till beskattning det året. 
dels utgift som är obetald vid ingimgen av beskaltningst1ret men som dragits 
av vid beriikningen av inkomsten för det föreg[1ende beskattningsåret. 

lntiiktcr och utgifter som redovisats vid 1991 lirs taxering beaktas inte vid 
1992 <irs taxering eller. om den skattskyldige inte taxeras d{1, vid l 993 års 
taxering i vidare män iin vad som framgår av andra och tredje styckena. 

4. De nya föreskrifterna i 26 * första stycket och 34 * andra stycket om 
avdrag för underskott som hiinför sig till föregiiende år tillämpas inte vid 
1992 itrs taxering. 

5. Fiir s:ldant underskott som avses i iildre föreskrifter i .W ~ 2 mom. och 
som inte utnyttjats tidigare föreligger rätt till avdrag vid beräkning av in
komst av niiringsverksamhet senast vid den taxering som sker sjätte ki1len
derfaet efter det. dä taxering för underskottsåret iigt rum: Avdraget får dock 
inte överstiga ckt sammanlagda beloppet av stidan inkomst av fastighet eller 
rörelse i utlandet som avses i de niimnda föreskrifterna. 

6. För s[1dant underskott som avses i iildre föreskrifter i 46 * I mom. 
tredje stycket och som inte utnyttjats tidigare fördigger rätt till avdrag vid 
beriikning av inkomst av niiringsverksamhet senast vid den taxering som sker 
sjätte kalcnder:iret efter det. då taxering för underskottsåret ägt rum. Av
draget far dock inte överstiga det sammanlagda beloppet av si1dan inkomst 
av rederi-. luftfarts- och varvsriirelse som avses i de nämnda föreskrifterna. 

I frt1ga om sädant iildn: underskott som avses i första stycket for medgi
vande avseende 1992 och senare :'trs taxeringar liimnas enligt de upphiivda 
bestiimmclserna i 46 ~ 1 mom. femte stycket. 

7. Äldre föreskrifter i punkt 4 andra stycket c och trl'dje stycket av anvis
ningarna till 27 * tilliimpas vid 1992 ·ttrs taxering. Vid avskattning skall dock 
nedskrivningens belopp tas upp som int:ikt av näringsverksamhet. 
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8. Beriiknas omkostnadsbeloppet vid avyttring av näringsfastighet enligt Prop. 1989/90: 110 
punkt 4 av övcrg{ingsbestämmclserna till lagen (1990:000) om ändring i la-
gen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall helopp som anges i punkt 5 
första stycket av anvisningarna till 22 *och som hänför sig till tid före den 1 
januari 1991 inte tas upp som intäkt. 

9. Övcrgfa fastighet i inkomstslaget jordbruksfastighet. annan fastighet 
eller rörelse eller fastighet utom riket till privatbostadsfastighet den 1 januari 
1991 och avyttras fastigheten under tiden den 1 januari 1991 - den 31 decem
ber 1999 tas som intäkt upp belopp som anges i punkt 5 första stycket första 
och andra meningarna av anvisningarna till 22 §. Vad som sagts gäller dock 
inte om omkostnadsbeloppet beräknas enligt punkt 4 av övergångsbestäm
melserna till lagen (1990:000) om ändring i lagen (1947:576) om statlig in
komstskatt. 

10. Avyttras fastighet som avses i punkt 9 tas som intäkt upp belopp som 
anges i punkt 5 första stycket tredje meningen av anvisningarna till 22 *· 
dock inte i den mån de värdehöjande åtgärderna hänför sig till tid efter ut
gi\ngen av i1r 1990. 

11. I fräga om fastighet som skall riiknas som privatbostadsfastighet med 
hiinsyn till förhållandena vid utgången av år 1991 gäller följande. 

Skulle fastigheten vid tillämpning av äldre föreskrifter ha ingått i en för
viirvskälla för vilken beskattningsc'irct börjat löpa före utgången av år 1990 
skall fastigheten hänföras till näringsverksamhet för den del av beskattnings
[1ret som avser år 1990. Punkt 6 av anvisningarna till 22 *skall inte tillämpas 
i detta fall. 

Har vid 1991 års taxering lager på fastigheten tagits upp till lägre belopp 
än anskaffningsvärdet eller äteranskaffningsvärdet vid utgången av beskatt
ningsåret efter avdrag för inkurans tas skillnaden upp som intäkt av närings
verksamhet vid 1992 i1rs taxering. 

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även del av fastighet. 
12. I fotga om intäkt enligt punkt 16 av anvisningarna till 22 *gäller vid 

1993-1995 års taxeringar att underlaget för räntefördelning multipliceras 
med 55. 70 respektive 85 procent av statsläneräntan vid beskattningsårets 
ing;lng. 

13. Vid tillämpning av bestämmelserna om räntefördelning i punkt 16 
tredje stycket av anvisningarna till 22 §skall vid 1992-1999 års taxeringar i 
fråga om delägare i handelsbolag. utöver vad som följer av fjärde stycket i 
niimnda punkt, hortses från en övergångspost. Övcrgångsposten är ett be
lopp motsvarande ett negativt underlag för räntefördelning vid 1992 års taxe
ring. eller, om delägaren på grund av förlängt räkenskapsår inte skall taxeras 
för inkomst friin handelsbolaget detta år. vid 1993 års taxering, till den del 
detta negativa underlag överstiger fribeloppet. Vid beräkning av skillnads
beloppet enligt tredje stycket tredje och fjärde meningarna i nämnda punkt 
skall tillgiingar som avses där tas upp till det högsta av de värden som följer 
av 6 * andra stycket lagen om skatteutjämningsreserv. 

Övergångsposten skall reduceras i den mån deliigarens nettouttag från bo
laget (uttag uti.iwr tillskott) under beskattningsår som taxerats år 1991 över
stigit såvii.l hans skattepliktiga nettoinkomst från bolaget (skattepliktiga in
komster utöver avdragsgilla underskott) som hans andel av bolagets resultat. 

14. Äldre föreskrifter i punkt 2 b av anvisningarna till 25 § gäller i fråga 
om avdrag för värdeminskning pä värmepannor. hissmaskinerier och jämför
lig maskinell utrustning som har anskaffats före ikraftträdandet. Byts sådan 
utrustning ut och har den skattskyldige pil grund härav rätt till avdrag för 
reparation av byggnad medges dock inte avdrag för utrangering. I sådant fall 
skall ett belopp motsvarande vad som återstår oavskrivet av anskaffningsvär-
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det för utrustningen läggas till anskaffningsvärdet för byggnaden i den mån Prop. 1989/90: 110 
beloppet överstiger vad som inflyter genom avyttring av material e.d. i sam-
band med utbytet. 

15. Äldre föreskrifter ti!Himpas på markanläggning som har anskaffats 
före ikraftträdandet. 

16. I fråga om utgifter som avses i punkt 15 av anvisningarna till 23 § till
lämpas äldre föreskrifter på utgifter före ikraftträdandet. 

17. I fråga om anslutningsavgift och anläggningsbidrag som avses i punkt 
17 av anvisningarna till 23 § tillämpas äldre föreskrifter på utgifter före 
ikrafttriidandet. 

18. Vid tillämpning av de nya föreskrifterna i punkt 3 fjärde stycket av 
anvisningarna till 24 § på arbeten som utförts senast under det räkenskapsår 
som taxeras år 1992 skall anskaffningsvärdet anses utgöras av de direkta 
kostnaderna för arbetet. 

19. Äldre föreskrifter i punkt 8 första stycket av anvisningarna till 25 § 
gäller i friiga om kostnader för reparation och undcrhäll som har utförts un
der beskattnings[ir för vilket taxering skett år 1991 eller tidigare. Vid senare 
iirs taxeringar görs avdraget i inkomstslaget näringsverksamhet. 

20. Äldre bestämmelser i punkt I tredje stycket tredje och fFirde mening
armt av anvisningarna till 28 §tillämpas om rörelsen påbörjats före utgången 
av år 1990. Uttrycket fastighetens uppräknade ing[mgsvärde i rörelsen skall 
härvid utgöra fastighetens anskaffningsvärde. 

21. Vid 1991 års taxering tillämpas inte de äldre föreskrifterna i 35 § 
1 a mom. tredje stycket på handelsbolagsdelägares förvärv från bolaget av 
egendom som avses i 35 § 3 och 4 mom. i momentens lydelse intill den I juli 
1990. 

22. Bestiimmelsen om avyttring av tillgångar i handelsbolag i punkt I 
tredje stycket sista meningen av anvisningarna till 22 S tillämpas inte om till
gångarna anskaffats före ikraftträdandet och avyttrats före utgången av år 
1991 och innehavet av tillgängarna betingats av näringsverksamhet som be
drivs av bolaget eller av annan som med hänsyn till ägandcriittsförhMlandcn 
eller organisatoriska förhållanden kan anses stå bolaget nära. 

23. Har tillgångar som avses i punkt I tredje stycket av anvisningarna till 
22 § anskaffats före utgangen av år 1990 skall beräkningen av realisations
vinst eller realisationsförlust enligt punkt 1 sista stycket av anvisningarna till 
24 §göras pa grundval av vederlaget vid anskaffningen. 

24. Vid sädana avyttringar som avses i punkterna 2 och 3 av övergångsbe
stiimmdserna till lagen ( 1990:000) om ändring i lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt skall de upphävda bestiimmelserna i punkt 4 a av anvisningarna 
till 4 l § alltjlimt tillämpas. 

25. Äldre hestämmelser i punkt 4 av anvisningarna till 41 ~tillämpas vid 
1992 ärs taxering i fråga om intäkter som uppburits och utgifter som erlagts 
i anslutning till årsskiftet 1990--1991. 

26. Äldre föreskrifter i 32 * 1 mom. tredje stycket och punkt 11 av anvis
ningarna till 32 § tillämpas fortfarande om anställningen har upphört före 
ikraftträdandet. 

27. Äldre föreskrifter i 32 § 3 mom. tillämpas vid 1992 års taxering i fråga 
om kostnadsersättning som avser tid före utgången av år 1990. 

28. De nya föreskrifterna i 32 § 3 a mom. och punkt 12 av anvisningarna 
till 22 *om skatteplikt för ersättning på grund av gruppsjukförsäkring tilläm
pas inte om försäkringsfallct har inträffat före ikraftträdandet. 

29. Vid 1992 och 1993 års taxeringar skall vid reduktion av det siirskilda 
grundavdraget enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 48 § med 
pension likställas inkomst av passiv näringsverksamhet enligt 25 ~ och in-
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komstav kapital enligt 3 § 14 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomst- Prop.1989/90:110 
skatt. Vidare skall vid reduktion enligt punkt I femte stycket av nämnda an-
visningar med taxerad förvärvsinkomst likställas inkomst av kapital enligt 
niimnda moment. 

Vid 1992 och 1993 års taxeringar skall det särskilda grundavdraget även 
reduceras pä grund av förmögenhet enligt de äldre bestämmelserna av
seende avdrag för nedsatt skatteförmåga i punkt 2 av anvisningarna till 50 § 
nch - i fråga· om makar - 52 § I mom. andra stycket. Vad som där sägs om 
fastighet. som avses i den äldre lydelsen av 24 § 2 mom. samt sadan bostads
byggnad med tillhörande tomt på jordbruksfastighet som används som bo
stad av den skattskyldige. skall avse sådan privatbostadsfastighet som anges 
i 5 § första stycket. 

Bestiimrnelserna i första och andra styckena får inte leda till lägre särskilt 
grundavdrag iin vad den skattskyldige skulle ha medgetts i grundavdrag en
ligt 48 § 2 mom. första-femte styckena och 48 § 3 mom. om dessa regler i 
smilet hade tilliimpats för denne. 

30. I fr{1ga om de nya bestämmelserna i lagen skall. i den mfin dessa mot
svarar föreskrifter som upphävs genom lagen och för vilka gällt övergångsbe
~fammelscr som fortfarande skulle kunna ha betydelse. dessa övergangsbe
stfönmelser ti!Wmpas. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Hiirigcnom föreskrivs i fråga om lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt 1 

dels att 4 a *· 7 * 11 och 12 mom., 10 * 2-6 mom. samt 19 §skall upphöra 
att giilla, 

dels att l §. 2 § 1-10 mo111., 3-5 §§. 6 § I och 2 mom., 7 § 3-6 och 8 1110111 .. 
8-9 a §§. 10 § 1 1110111 .. 10 a §. 11 § I mom., 14 § I mom. samt övcrgimgsbe
stiimmclserna till lagen (1985:363) om ändring i lagen ( 1947:576) om statlig 
inkomstskatt skall ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas nya bestiimmclser, 2 § 12-16 mom. och 24--
30 §§. samt närmast före 24 § en ny rubrik av följande lydelse. 

N111·ara11de lydelse 

Till staten skall <hligen erläggas 
inkomstskatt enligt i denna lag givna 
/1estiimmelser. 

Beträffande statlig inkomstskatt i 
form av kupongskatt för utdelning å 
aktie i svenskt aktiebolag och beträf
fande sjömansskatt skall giilla vad 
diirom finnes siirskilt stadgat. 

Angiiende taxeringsmyndigheter 
och förfarandet vid taxering till stat
lig inkomstskatt stadgas i taxerings
lagen. 

1 mo m. ·1 0111 rnd som iir 11/l hii11-
fiJra till skauepliktig i11komst och om 

1 Senaste.: lydc.:lsc.: av 
lagens rubrik 1974:770 
4 a ~ I 91ill:65 
7 * 11 rnom. 1989: !040 
7 ~ 12 rnom. 1985:263 
lll * 2 morn. I '186: 'iilS 
LO * 3 nwrn. I 'JS6:5lJ8 
I Il * 4 nll Hn. l lJSh: 508 
lll * 5 rnnrn. pn>p. I 'JS9!9U:74 
lll * (1 111()111. 1'18(1:5ll8 
l'i * 1974:770. 
2 Senast.: Inkl se.: I 9Sti: 1307. 
3SL'nastl' l}·dl'ISL' 1986: 1114. 

2 ~ 

Föreslage11 lydelse 

I m o m. Till staten skall årligen 
erläggas inkomstskatt enligt denna 
lag. 

2 mo 111. Fysiska perso11er och 
dödsbon skall erlägga statlig in
komstskat1 dels för inkomst av 11ii
ri11gsverksamhet och i11komst av 
tjii11st (fön·iin·sinkomst) dels för i11-
komst lll' kapital (kapitali11komst). 

3 m om. Juridiska perso11er utom 
dödsbon skall erlägga statlig in
komstskatt för inkomst av närings
verksamhet. 

4 mo m. Beträffande statlig in
komstskatt i form av kupongskatt 
för utdelning på aktie i svenskt ak
tiebolag och beträffande sjömans
skatt skall giilla vad därom finnes 
särskilt stadgat. 

5 mo 111 . Angående taxerings
myndigheter och förfarandet vid 
taxering till statlig inkomstskatt 
stadgas i taxeringslagen (1990:000). 

1 mo m. Bestämmelserna i 3-5, 
18-27, 31-34, 41-44, 65 och 66 H 
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Nuvarande lydelse 

beräkning av inkomst från olika för
värvskällor skall gälla vad i 17 § 
första och andra styckena samt 18-44 
§§ kommunalskattelagen (i928:370) 
är stadgat i den mån inte annat följer 
av denna lag. 

Till intäkt av tillfällig förvärvs
verksamhet hänförs restituerad, av
kortad eller avskriven vinstdelnings
skatt i den mån avdrag har medgetts 
för skatten. 

(3 § första och andra styckena) 
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt 

64-66 §§ kommunalskattclagcn 
(1928:370) äger motsvarande till
lämpning vid taxering till statlig in
komstskatt. 

I den mån bestämmelserna i kom
munalskattclagen eller i denna lag 
meddelade, med stadganden i kom
munalskattelagen likartade bestäm
melser äga tillämpning vid taxe
ringen till statlig inkomstskatt, skall 
likaledes anvisningarna till kommu
nalskattelagen i motsvarande delar 
lända till efterrättelse. 

Föreslagen lydelse 

kommwwlskattelagen ( 1928:370) 
tillämpas också vid taxeringen till 
statlig inkomstskatt i den mån inte 
annat följer av denna lag. 

I den man bestämmelserna i kom
munalskattelagen eller i denna lag 
meddelade, med stadganden i kom
munalskattelagen likartade bestäm
melser är tillämpliga vid taxeringen 
till statlig inkomstskatt, skall även 
anvisningarna till kommunalskatte
lagen i motsvarande delar tillämpas. 

För juridiska personer utom döds
bon gäller bestämmelserna i fjärde
åttonde styckena. 

Beskattningsåret utgörs av det rä
kenskapsår som slutat närmast före 
taxeringsåret. I fråga om verksamhet 
på vilken bokförings/agen 
(1976: 125) inte är tillämplig gäller 
dock följande. Beskallningsåret får 
avse - utom kalenderar - räken
skapsår som omfattar tiden den I 
maj-den 30 april, den I juli-den 30 
juni, den I september-den 31 au
gusti eller tid som enligt 12 .li andra 
stycket bokförings/agen medgetts för 
annan ai· den skattskyldige bedriven 
verksamhet. Har skattskyldig påbör
jat eller upphört med verksamheten 
eller lagt om räkenskapsaret. skall 
räkenskapsåret utgöra beskatt
ningsår Il/an hinder av att det mnfat
tar annan tid än tolv månader. Rä
kenskapsår som 111sträcks att omfatta 
längre tid iin aderton månader skall 
dock inte i något fall räknas som be
skattningsår. Inte heller skall räken
skapsår som lagts om till annan tid än 
kalenderår räknas som beskatt-
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Nuvarande lydelse 

2 mo m. 4 Inkomst av rörelse som 

Föreslagen lydelse 

ningsår i annat fall än då omlägg: 
ningen har skett för att få samma rä
kenskapsår för förvärvs källan i fråga 
som för annan av den skattskyldige 
bedriven verksamhet för l'ilken bru
tet räkenskapsår godtas som beskatt
ningsår. 

All inkomst hänförs till samma 
f örvärvskälla. 

Till intäkt av näringsverksamhet 
räknas - utöver \'ad som följer av 
första och andra styckena - löpande 
kapitalal'kastning, vinst (realisa
tionsvinst) vid icke yrkesmässig av
yttring av tillgångar och sådana för
pliktelser som avses i 3 § I mom. 
samt lotterivinst som inte är frikallad 
från beskattning enligt 19 .9 kommu
nalskattelagen. 

Ränteutgift och - med den be
gränsning som anges i 14 mom. - för
lust (realisations[ örlust) vid icke yr
kesmässig avyttring av tillgångar och 
förpliktelser räknas som omkostnad i 
näringsverksamhet även när detta 
inte följer m' första och andra styck
ena. Avdrag medges inte för utgifter 
för inköp lll' lottsedlar eller för andra 
liknande insatser i lotteri. 

Vid beräkning av realisations1·inst 
eller realisationsförlust tilliimpas -
utö1·a vad som följer av första 
stycket - 25 .~ 1-8 mom. och 26 ~ 
1-6 mom. 

2 mom. Inkomst av verksamhet 
kommissionärsföretag har drivit för som kommissionärsföretag har dri
ctt kommittcntförctags räkning får vit för ett kommittcntförctags räk-
redovisas hos kommittentföretaget ning får redovisas hos kommittent-
under förutsättning företaget under förutsättning 

a) att kommissionärsförhållandet är grundat på skriftligt avtal. 
b) att kommissionärsföretaget b) att kommissioniirsföretaget 

inte under beskattningsåret har dri- inte under beskattningsåret har dri-
vit verksamhet i nämnvärd omfatt- vit verksamhet i nämnvärd omfatt-
ning vid sidan av ifrågavarande rö- ning vid sidan av den verksamhet 
relse, som drivits för kommittentföretagets 

c) att rörelsen drivits på det an
givna sättet under hela beskattnings
aret för bada företagen eller sedan 
kommissionärsförtaget började 
driva verksamhet av något slag, 

4 Scnastc lydelse 1986: 1233. 

räkning, 
c) all verksamheten drivits på det 

angivna sättet under hela bcskatt
ningsaret för bada företagen eller se
dan kommissionärsföretaget bör
jade driva verksamhet av något slag, 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

d) att bcskattnings{1ren för bilda företagen utgf1tt vid samma tidpunkt 
samt 

e) att bilda företagen skulle ha rätt till avdrag enligt 3 mom. för koncernbi
drag som under beskattningsåret hade liimnats till det andra företaget. 

Med kommissionärsföretag för- Med kommissionärsföretag för-
stfo; svenskt aktiebolag eller svensk st~1s svenskt aktiebolag eller svensk 
ekonomisk förening, som driver rö- ekonomisk förening. som driver 
relsc i eget namn uteslutande för ett rerksamhet i eget namn uteslutande 
eller flera andra sf1dana bolags eller för ett eller flera andra sådana bo-
förcningars räkning, oi.:h med kom- lags eller föreningars räkning, och 
mittcntföretag först[1s bolag eller med kommittentföretag förstås bo-
förening för vars riikning rörelscn lag eller förening för vars räkning 
drivs. 1·erksamheten drivs. 

l lar kommissionärsföretag under I tar kommissioniirsföretag under 
samma heskattningsi1r drivit riirel.l"l' samma beskattningsår drivit 1·erk-
för tv~1 eller flera kommittentföre- samhet för tvt1 eller flera kommit-
tags riikning. fi'1r inkomsten redovi
sas hos dessa företag om de förut
sättningar som anges i första stycket 
a och c--e är uppfyllda i förhållande 
till varje kommittentföretag och 
kommissioniirsföretaget inte under 
beskattningsftret har drivit verksam
het i niimnviird omfattning vid sidan 
av rörelse som har drivits för kom
mittentföretagens räkning. Har 
kommissionärsförhallandet tillkom
mit av organisatoriska eller mark
nadstekniska skiil clkr föreliggcr 
andra synnerliga skii\. kan riksskat
teverkct dock på ansökan av kom
mittentföretagen mcdge att inkoms
ten för redovisas hos dem utan hin
der av att förutsiittningar för avdrag 
som avses i första stycket e inte före
ligger. Riksskattcverkcts beslut i 
fr{1ga som hiir avses får inte överkla
gas. 

Vid prövningen av villkoret i 
första stycket e skall den rörelse som 
kommissioniirsföretaget enligt avta
let skall bedriva för kommittcntföre
tagets riikning anses ingä i båda före
tagens verksamhet. Inkomst som en
ligt första eller tredje stycket redovi
sas hos kommittentföretag skall hos 
detta förctag behandlas som om 
företaget sjiilvt hade drivit rörelsen. 

3 mom .5 Äger svenskt aktiebo
lag. svensk eko1wmisk förening eller 

'Senaste lydebe lll~-1: lOhl. 

tentföretags riikning. far inkomsten 
redovisas hos dessa företag om de 
förutsiittningar som anges i första 
stycket a och c-e är uppfyllda i för
hallande till varje kommittentföre
tag och kommissionärsföretaget inte 
under beskattningsåret har drivit 
verksamhet i nämnviird omfattning 
vid sidan av 1·erksamhet som har dri
vits för kommittentföretagens räk
ning. I tar kommissionärsförhilllan
det tillkommit av organisatoriska el
ler marknadstekniska skiil eller före
ligger andra synnerliga skäl. kan 
riksskattevcrkct dock pt1 ansökan av 
kommittcntföretagen mcdge att in
komsten för redovisas hos dem utan 
hinder av att förutsättningar för av
drag som avses i första stycket e inte 
föreligger. Riksskattcvcrkcts beslut 
i fr{1ga som hiir avses far inte över
klagas. 

Vid prövningen av villkoret i 
första stycket e skall den l'l!rksamhet 
som kommissionärsförctaget enligt 
avtalet skall bedriva för kommittent
företagets räkning anses ing{1 i bäda 
företagens verksamhet. Inkomst 
som enligt första eller tredje stycket 
redovisas hos kommittentföretag 
skall hos detta företag behandlas 
som om företaget självt hade drivit 
verksamheten. 

3 mo m. Äger svenskt aktiebo
lag, svensk ekonomisk förening, 
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Nuvarande lydelse 

svmsk ömsesidig skadcjiirsiikrings
anstalt (moderföretag) mer än nio 
tiondelar av aktierna i ett dler flera 
svenska aktidJnlag (helägda dotter
nolag). skall koncernbidrag som mo
derföretagd Himnar till heliigt dot
terholag eller som siidant ho/ag Him
nar till moderföretaget eller till an
nat hehigt dotter/Jo/ag hos moder
företaget anses som avdragsgill om
kostnad för givaren och skattepliktig 
intäkt för mottagaren. iiven om bi
draget inte för givaren utgör om
kostnad för intiikternas förvärvande 
eller bibehitllande. Som förutsätt
ning för detta gtiller 

Föreslagen lydelse 

.1Tcnsk sparba11k eller .n·enskt ö111se
sidigt skadeflirsiikringsföretag (mo
derföretag) mer iin nio tiondelar av 
aktierna eller andelarna i ett eller 
flera svenska aktiebolag eller 
svrnska eko110111iska förrningar (hel
ägda dotterföretag). skall koncernbi
drag som moderföretaget lämnar till 
helägt dotterföre/ag eller som st1clant 
f6retag lämnar till moderföretaget 
eller till annat helägt douerförctag 
hos moderföretaget anses som av
dragsgill omkostnad för givaren och 
skattepliktig intäkt för mottagaren. 
iivcn om bidraget inte för givaren ut
gör omkostnad för intiikternas för
viirvande eller bibeh{tllancle. Som 
förutsiittning för detta giiller 

a) att den h111·11dsakliga 1•erksa111- a) att 1·arke11 gil'{m: eller 11w11agare 
heten för såi•ii/ gii·are som mottagare iir lilförsiikri11g.1företag enligt 
arscr jordbruk.1fastighe1, a111w11 fas- 61110111., hostad.1jöretag enligt 
tig het eller w111a11 rörelse iin jörsiik- 71110111.. i11vest111entföretag enligt 
rings rörelse som bedrii·s lll' li1fiir- I 0 1110111. eller förvalt11i11g.1företag en-
säkri11gsa11stalt, ligt 7 § 8 mom. andra stycket. 

b) att sf1viil givare som mottagare redovisar bidraget till samma ilrs taxe
ring öppet i självdeklaration eller därvid fogad bilaga, 

c) att do11erholag som lämnar eller c) att dol/erföretag som lämnar el-
mottar bidrag har varit hel:igt under ler mottar bidrag har varit helägt un-
hcla beskattningsi1ret för både gi- dcr hela beskattningsiiret för b{1de 
vare och mottagare eller sedan dot- givare och mottagare eller sedan 
tcrbolaget biirjadc bedriva verksam- · douerförewget började bedriva 
het av något slag, verksamhet av ni1got slag, 

d) att. om bidrag lämnas fran dot- cl) att, om bidrag ltimnas fran dot-
terholag till moderföretag. moder- terförerag till moderföretag. moder-
företaget skulle vara frikallat frtm företaget skulle vara frikallat från 
skattskyldighet för utdelning som skattskylclighet för utdelning som 
under beskattningsåret hade upphu- under beskattningsåret hade uppbu-
rits fr:'111 do11crbolaget samt rits fr;ln do11erförewget samt 

e) att, om bidrag liimnas fd1n dot- e) att. om bidrag liimnas frän do1-
1erholag till annat do11crholag, mo- taföre1ag till annat douerföretag, 
dcrfiirctaget är förvaltningsföretag moderföretaget är i111·estmentjbretag 
som avses i 7 * 8 mom. tredje stycket eller förYaltningsföretag som avses i 
eller moderföretaget i annat fall a eller moderföretaget i annat fall 
skulle vara antingen frikallat fdn skulle vara antingen frikallat friin 
skattskyldighet för utdelning som skattskyldighct för utdelning som 
under beskattningsiiret hade uppbu- under beskattningsåret hade uppbu-
rits fr{m det givande dotterbolaget el- rits från det givande dotterföre1aget 
ler skattskyldigt för utdelning som eller skattskyldigt för utdelning som 
under heskattningsiiret hade uppbu- under beskattningsåret hade uppbu-
rits frirn det mottagande do11erbola- rits fr;\n det mottagande dollerförc-
get. taget. 

lämnar svenskt moderföretag koncernbidrag till svenskt aktiebolag som 
inte ih sildant helägt dotterbolag som avses i första stycket, skall bidraget 
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ändå anses som avdragsgill omkostnad för moderföretaget och skattepliktig 
intiikt för mottagaren, om de förutsiittningar som anges i första stycket a och 
b är uppfyllda och om ägarförhållandena under hela beskattningsåret för 
bäde givare och mottagare eller sedan mottagaren började bedriva verksam
het av något slag har varit sådana att mottagaren genom fusioner mellan mo
derföretag och dotterbolag har kunnat bringas att uppgå i moderföretaget. 
Därvid skall fusion anses kunna äga rum när moderföretag äger mer än nio 
tiondelar av aktierna i dotterbolag men inte i annat fall. 

Lämnas, i fall som m'ses i första 
och andra stycke11a, bidraget mella11 
fiiretag som e11ligt 35 § I a mom. 
komm1111alska11elage11 ( 1928:370) 
räknas som jilmamföretag och m•ser 
girare11s hul"lldsakliga verksamlll:'t 
a1111a11 fiwiglzet, skall bidraget anses 
som avdragsgill omkostnad för giva
re11 och skaltepliktig imiikt för motta
garen endast om något tll' följa11de yt
terligare villkor iir uppfvllt, nämligen 
au iiven mollagarens h111·udsakliga 
verksamhet avser st/dan fastighet el
ler au girarens fastighe!sinnehav till 
lwvudsaklig del stadigvarande a11-
vii11ds i jordbruk, skogsbruk eller rö
relse, som bedrivs av 11101/agaren. 
Riksskatte1·erket ka11, om särskilda 
skäl föreligger, medge undantag frå11 
bestämmelserna i delta stycke'. Riks
skatteverkels beslw i dessa frågor får 
i11te öl't:rklagas. 

Även i andra fall iin som avses i 
första och a11dra styckena skall kon
cernbidrag som svenskt företag läm
nar till annat svenskt företag anses 
som avdragsgill omkostnad för giva
ren och skattepliktig intäkt för mot
tagaren under förutsättning att bi
draget med avdragsrätt för givaren 
enligt första-tredje styckena hade 
kunnat lämnas till annat företag än 
mottagaren oc:h att bidraget däref
ter, direkt eller genom förmedling av 
ytterligare företag, hade kunnat vi
darebefordras till mottagaren på så
dant sätt att varje förmt>dlande före
tag skulle ha haft rätt till avdrag en
ligt fiirsta-lredje styckena för vidare
befordrat belopp. 

Mouagaren skall redo1·isa ko11-
cembidraget som i11tiik1 av fi1stighet 
eller rörelse. 

Vid tillämpning av 4:} första 
stycket 3 anses koncembidrag som 
intiikt a1· rederi-. luftfarts- eller l'llrl"S-

Även i andra fall skall koncernbi-
drag som svenskt företag lämnar till 
annat svenskt företag anses som av
dragsgill omkostnad för givaren och 
skattepliktig intäkt för mottagaren 
under förutsättning att bidraget med 
avdragsrätt för givaren enligt första 
och andra styckena hade kunnat 
lämnas till annat företag än mottaga
ren och att bidraget därefter, direkt 
eller genom förmedling av ytterli
gare företag, hade kunnat vidarebe
fordras till mottagaren på sådant sätt 
att varje förmedlande företag skulle 
ha haft rätt till avdrag enligt första 
od1 andra styckena för vidarebe
fordrat belopp. 

Vid tillämpning av deua momem 
skall såda11a utländska juridiska per
soner som avses i 2 § 12 mom. ime 

rörelse endast om bidraget utgör 111'- anses som Sl'enska ekonomiska för-
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dragsgill omkostnad för givaren i rö- eningar. 
relse a1· angi1·e1 slag. 

Avdrag för koncernhidrag får atnjutas endast av den som visar att förut
siittningar för sådant avdrag föreligger. 

Uimnas bidrag från svenskt före
tag till annat svenskt företag, med 
vilket givaren är i intressegemen
skap. för verksamhet av väsentlig 
betydelse från samhiillsekonomisk 
synpunkt och redovisas bidraget öp
pet. kan regeringen medge att bidra
get skall anses som avdragsgill om
kostnad för givaren och skattepliktig 
intiikt för mottagaren även om en d
ler flera av de förutsättningar som 
anges i första-fjiirde styckena inte är 
uppfyllda. 

4 mom ." Bestämmelserna i an
dra -;lttondc styckena nedan gäller i 
fråga om fusioner enligt 

1. 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 
( 1975: 1385) under förutsättning au 
inge! m· ho/agen bedrirer handel med 
jiwigherer eller penningrörelse, 

2. 12. kap. 1 och 3 §§ lagen 
(1987:667) om ekonomiska för-

Lämnas bidrag från svenskt före
tag till annat svenskt företag, med 
vilket givaren är i intressegemen
skap. för verksamhet av väsentlig 
betydelse från samhällsekonomisk 
synpunkt och redovisas bidraget öp
pet, kan regeringen medge att bidra
get skall anses som avdragsgill om
kostnad för givaren och skattepliktig 
intäkt för mottagaren även om en el
ler flera av de förutsättningar som 
anges i första-tredje styckena inte är 
uppfyllda. 

4 mo m. Bestämmelserna i 
andra-åttonde styckena nedan gäl
ler i fråga om fusioner enligt 

I. 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 
( 197 5: 1385). 

2. 12. kap. 1 och 3 §§ lagen 
(1987:667) om ekonomiska för-

cningar under förwsä11ning alf ingen cningar. 
m·föreningama hedril'er handel med 
fasrighe1er eller annan penningrö-
relse iin sådan som beslår i alf för-
i•alta medlemmarnas medel, 

3. 11 kap. 1 och 2 §§ hankaktiebolagslagen ( 1987:618), 
4. 7 kap. I och 2 §§ sparbankslagen (1987:619). 
5. 1U kap. I och 2 *§ föreningsbankslagen (1987:620). 
Har lager. fordringar och liknande Har lager, fordringar och liknande 

tillgångar i rörelse hos det överta- tillgångar hos det övertagande före-
gamk företaget tagits upp till högre taget tagits upp till högre värde än 
värde än det värde som i beskatt- det värde som i beskattningsav-
ningsavseende giiller för det överlä- seende gäller för det överlåtande 
tande företaget, skall det överta- företaget. skall det övertagande 
gande företaget ta upp mellanskill- företaget ta upp mellanskillnaden 
naden som intäkt. som intäkt. 

Har byggnad. markanläggning, maskin eller annat inventarium, patent
rätt. hyresrätt eller tillgång av goodwills natur övertagits skall vid beräkning 
av värdeminskningsavdrag och av vad som återstår oavskrivet av tillgångens 
anskaffningsviirdc anses som om överlätande och övertagande företag ut
gjort en skattskyldig. 

Har inventarier eller andra till- Har inventarier eller andra till-
gangar som får skrivas av enligt reg
lerna för räkenskapsenlig avskriv
ning övertagits och har dessa till-

"Lyucbc cnliµt prnp. 1989/90:7~. 

gångar som färskrivas av enligt reg
lerna för räkenskapsenlig avskriv
ning övertagits och har dessa till-
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gfmgar i riikenskaperna tagits upp gängar i räkenskaperna tagits upp 
till högre värde iin vad som följer av till högre värde lin vad som följer av 
tredje stycket, får det övertagande tredje stycket, har det övertagande 
företaget medges rlitt att även efter företaget rätt att iivcn efter fusionen 
fusionen· tilHimpa räkenskapsenlig tillämpa rlikenskapsenlig avskriv-
avskrivning. Som förutsättning gäl- ning. Som förutslittning giiller att 
ler att mellanskillnaden tas upp som mellanskillnaden tas upp som intäkt 
intiikt under det beskattningsår då under det beskattningsår då fusio-
fusionen genomförs eller, om företa- nen genomförs eller med en tredje-
gel begär det, med en tredjedel för del för nämnda beskattningsår och 
nlimnda beskattningsår och vart och vart och ett av de två närmast föl-
ett av de två niirmast följande åren. jande åren. 

Har skog övertagits skall beträffande skogens anskaffningsvärde och gäl
lande ingängsviirde anses som om övcrlföande och övertagande företag ut
gjort en skattskyldig. 

Har betalningsansvaret för framtida utgifter iivertagits och har det överlå
tande företaget medgetts avdrag för utgifterna skall ett belopp som motsva
rar avdraget tas upp som intäkt hos det övertagande företaget. Avdragsrät
ten för det övertagande företaget prövas med utgångspunkt i de förhållan
den som gäller vid utgången av beskattningsåret. 

Fusionen skall inte leda till någon Fusionen skall inte leda till någon 
skattepliktig realisationsvinst eller skattepliktig realisationsvinst eller 
avdragsgill realisationsförlust för nå- avdragsgill realisationsförlust för nå-
got av de deltagande företagen. Av- got av de deltagande företagen. Av-
yttras tillgångar som övertagits vid yttras tillgångar som övertagits vid 
fusionen skall vid bedömandet av fusionen skall vid bedömandet av 
frrtgan om skattepliktig realisations
vinst eller avdragsgill realisations
förlust uppkommit anses som om 
överlätande och övertagande före
tag utgjort en skattskyldig. Vad nu 
sagts gäller också vid fusion mellan 
stadshypoteksförenii1gar samt dt1 ett 
försäkringsbolags hela försäkrings
bestimd övertagits av ett annat för
siikringsbolag. 

[ Hl § lagen ( 1960:63) 
om förlustavdrag] 

Vid sådan fusion, som avses i 2 .~ 4 
mom. första stycke/ lagen (1947:576) 
om s/atlig inkomstskatt, har del över
tagande företaget samma rätt till 
färl11.1·taFilrag som det överlåtande 
företaget skulle ha haft om fusionen 
inte ägt rum. 

Sker fusionen t'fl!igt 14 kap. 8 .~ ak
tiebolags/agen (1975:1385) och var 
moderhnlagct vid utgången av be
skattningsf1ret eller dotterbolaget 
vid ingången av f ör/11s1året ett fä
mansföretag, har moderbolagel rätt 
att 11tnv11ja do11erbolage1s f örlus/av-

frågan om skattepliktig realisations
vinst eller avdragsgill realisations
förlust uppkommit anses som om 
överlåtande och övertagande före
tag utgjort en skattskyldig. Vad nu 
sagts gäller också vid fusion mellan 
stadshypoteksföreningar samt dä ett 
försiikringsföretags hela försäkrings
bestlmd övertagits av ett annat för
säkringsjörctag. 

Det Öl'ertagande före/aget har 
samma rätt till avdragjar underskou 
som avses i 26 § ko111mwwlska11ela
ge11 (1928:370) och i 14 mom. som 
det överlt1tande företaget skulle ha 
haft om fusionen inte ägt rum. Om 
moderbolaget var ett fåmansföretag 
enligt punk/ 14 av anvisningarna till 
32 § nämnda lag vid utgitngen av be
skattningsåret eller dotterbolaget 
mr ett sådant företag 1·id ingången a1· 
det n~irmasl föregiiende beskatt
ningsåret krii1'S dock all moderbola
get iigde mer lin nio tiondelar av ak-
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drag endast om modcrbolaget rid in
gången m· förluståret ägde mer än 
nio tiondelar av aktierna i dotterbo
laget. Betecknin~wn ftlmall.lföretag 
har den betydelse som anges i 35 .~ I a 
mom. Jjwule stycket a kommunal
skuttelagen ( 1928:370). 

Sker ji1sionen enligt 12 kap. I och 
3 §§ lagen ( 1987:667) om ekono
miska föreningar har den ö1•erta
gamle fören ingen rätt att utnyttja den 
överlåtande föreningens förhL1·tav
drag endast om b{1da föreningarna är 
att anse som kooperativa föreningar 
enligt 2 .~ 8 mom. lagen om statlig in
komstskatt. 

(2* 4 mom.) 
Restituerad, m·kortad eller avskri

ven skatt, som e11ligt I mom. andra 
stycket skulle ha wgjort skattepliktig 
intäkt för det överlåtande företaget, 
skall i stället wgöra skattepliktig in
täkt för det Öl'ertagande företaget. 
Vidare får det Öl'ertagande företaget 
avdrag för skau som skulle ha varit 
al'(Jragsgill för det ö1•erlåta11de före
taget e11ligt ../ §. Vad nu sagts gäller 
också då ett försiikringsbolags hela 
försäkringshestånd övertagits m· ett 
an11at försäkringsbolag och det över
låtande bolaget ime tar upp beloppet 
till heskmtning respektive m•sttlr från 
all yrka m·drag. 

Överläts aktie i aktiebolag eller 
andel i handelsbolag. ekonomisk 
förening eller 111/iindskt bolag till 
svenskt företag inom samma kon
cern, skall - där ej an11at följer av be
.1·tämmelserna i 35 § 3 mom. åuonde 
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tierna i dotterbolagct vid den sist
nä1111ula tidp1111kten. Vid fusion mel
la11 ekonomiska föreningar kräl's att 
båda föreningarna är att anse som 
kooperativa enligt 8 mom. 

Bestämmelserna i .1junde stycket 
första och andra meningarna gäller 
också då en juridisk person icke yr
kesmässigt över/äter egendom eller 
rättighet som avses i 25-30 §§ till en 
a11nan juridisk person så1,ida överlå
tel.~en sker med förlust och företage11 
är moderföretag och dollerföretag el
ler står u11der i hu1·11dsak gemensam 
ledning. Vidare gäller i nu avsedda 
fall bestämmelserna om viirdeminsk
ningsavdrag m. m. i tredje och femte 
styckena. 

Bestämmelserna i sjunde stycket 
första och andra meningarna gäller 
vidare - utöver vad som anges i 
nionde stycket - om aktie i aktiebo
lag eller andel i handelsbolag, eko
nomisk förening eller 11t/ii11dsk juri-

IO Riksdagen 1989190. Sam!. I. Nr i J(J Del I 
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.1·1ycket komm11nalskat1elage11 
( 192X:370) - heskauning av realisa
tionsvinst inte iiga rum. om moder
företaget i koncernen lir aktiebolag 
eller ekonomisk förening och den 
överlåtna aktien dler andelen inne
has som ett led i annan koncernens 
verksamhet iin förrallning av fas1ig
he1. viirdepapper eller annan diirmed 
likar/ad lös egemlom. I fall som nu 
m·ses skall det föret ag som ö1•ertagit 
aktirn eller andelen anses ha fön·iir-
1·a1 den vid drn tidpunk! och för den 
a11skajji1ingskostnad som gii/11 för 
det företug som över/ätit aktien eller 
andelen. Om överlätelsen sker till 
utliindskt företag, kan regeringen el
ler myndighet som regeringen be
stlimmer medge befrielse från reali
salions1 ·instbeskattningen. Bestiim
melsema i delta stycke om beskall
ning av reulisationsvinsl tillämpas 
iil·en i fråga om avdrag för realisa
tionsförlust. A nlrag för realisutions
fiirlust får dock inte i något fall göras 
pä grund av avyuringar av aklier eller 
andelar 1ill 111lii11dskt koncernföre/ag. 

U1skiftar svei1sk1 akliebolag eller 
svensk ekonomisk förening en 1il/
gä11g och skulle vid en försäljning av 
1illg1i11gen köpeskillingen ha rnrit 
skauepliktig i förviin·skiillan, anses 
bolaget eller föreningen ha åmjwit 
skattepliklig inkomst som om till
gängen sätts till el/ pris mo/svarande 
tillgängens verkliga 1·ärde vid wskift
ningen. Vad nu sagls gäller i111e vid 
wsk1f111ing i samband med sådan fu
sion som avses i första stycket. 

Har aktiebolag eller ekonomisk 
fijrrning mot1agi1 utdelning i form av 
tillgång, fiir 1·ilken det wdelande 
förelllgel vid myttring skulle ha be
räknat vinst eller förlust enligt 35 och 
36 H kommwzalskattelagen, och iir 
mottagande företag frikallat från 
skattskyldighet för utdelningen en
ligt 7* 8 mom., skall skaaepliktig 
realisation.\'l'i11st eller avdragsgill rea
lisatiomförlust 1•id m•yttring av till
gången liksom värdeminskningsav
drag beräknas som om det utdelande 
företaget och det mottagande företa
get utgjort en skattskyldig. 
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disk person övcr!tlts till ett svenskt 
företag inom samma koncern såvida 
moderföretaget i koncernen är el/ 
aktiebolag dler en ekonomisk för
ening och den överlåtna aktien eller 
andelen innehas som ett led i kon
cernens verksamhet. Sker överlåtel
sen till ett utländskt företag, kan re
geringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer medge befrielse 
fdn beska11ni11g för 1·inst. 

Vid u1skif1ni11g av tillgångar i sam
band med sadan fusion som avses i 
första stycket skall ut1agsbeskatt11ing 
enlig! punkt I fjärde stycket av anvis
ningarna till 22 § komm1malskattela
gen ime ske. 

Har en tillgång delats ut till ett före
tag som iir frikallat från skattskyldig
het för utdelningen enligt 7 § 8 mom. 
tillämpas bestämmelserna i andra, 
tredje och femte slyckena samt sjunde 
stycket första och andra meningarna 
om det utdelande företaget inte llt

tag.~heskattas enlig! punkt I fjärde 
stycket av anvisningarna till 22 § 
kommwzalskattelagen. 
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5 mo m. 7 Har aktiebolag eller 
ekonomisk förening (företag) helt 
eller till huvudsaklig del överlåtit sin 
verksamhet eller sina tillgångar till 
staten, kommun eller landstings
kommun eller till ett av dem helt el
ler till övervägande del direkt eller 
indirekt innehaft bolag, får förlust 
eller underskott som uppkommit 
före eller i samband med överlåtel
sen inte avräknas från inkomst som 
tillfallit företaget efter överlåtelsen. 
Vad nu har sagts gäller inte om över
låtelsen framstår som ett normalt led 
i företagets verksamhet och ej heller 
i fråga om överlåtelser inom en kon-
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5 mo m. Har aktiebolag eller 
ekonomisk förening (företag) helt 
eller till huvudsaklig del överlåtit sin 
verksamhet eller sina tillgångar till 
staten, kommun eller landstings
kommun eller till ett av dem helt el
ler till övervägande del direkt eller 
indirekt innehaft bolag, får under
skott som uppkommit före eller i 
samband med överlåtelsen inte av
räknas från inkomst som tillfallit 
företaget efter överlåtelsen. Vad nu 
har sagts gäller inte om överlåtelsen 
framstår som ett normalt led i före
tagets verksamhet och ej heller i 
fråga om överlåtelser inom en kon-

cern. cern. 
Vad som är att hänföra till huvudsaklig del skall bedömas med hänsyn till 

omfattningen av hela den verksamhet som bolaget eller föreningen bedrivit 
vid beskattningsårets ingang, förhållandena efter överlåtelsen samt till verk
samhetens allmänna art och inriktning. 

Företagets inkomst under det be
skattningsår då överlåtelsen ägt rum 
skall fördelas på tiden före och efter 
överlåtelsen enligt mo/svarande 
grunder som enligt 41 § kommunal
skattelagen (1928:370) tillämpas vid 
beräkning m· inkomst av förvärvs
kiillor m' det slag som är ifråga. Här
vid får värdet av återstående till
g{mgar vid tiden för överlåtelsen inte 
tas upp till högre belopp än som 
motsvarar det allmänna saluvärdet 
vid denna tid, uppskattat efter skälig 
grund. 

Bestämmelserna i delta moment 
gäller emfas/ i fråga om överlåtelser 
som ji1llgjort.1· efler den 18 maj 1979. 

6 mom .8 Med livförsiik
ri ngsa n.1· 1a l t förstås i denna lag 
anstalt vars försäkringsrörelse ute
slutande eller så gott som uteslu
tande avser personförsäkring (liv
försäkring, sjuk- och olycksfallsför
äkring, avg{mgsbidragsförsäkring 
samt arbetslöshetsförsäkring). Med 
skadeförsäkringsanstalt för
stås annan försäkringsanstalt än liv
försiikringsanstalt. Utländsk f örsäk
ringrnnstalt, som drivit försäkrings-

7 Senaste lydelse 1984: llJ61. 
xsenastc lydelse 1985:249. 

Företagets inkomst under det be
skattningsår då överlåtelsen ägt rum 
skall fördelas på tiden före och efter 
överlåtelsen enligt de grunder som 
gäller enligt 24 § kommunalskattela
gen (1928:370). Härvid får värdet av 
återstående tillgångar vid tiden för 
överlåtelsen inte tas upp till högre 
belopp än som motsvarar det all
männa saluvärdet vid denna tid, 
uppskattat efter skälig grund. 

6 mom. Med livförsäkrings
! öre tag förstås i denna lag företag 
vars försäkringsrörelse uteslutande 
eller så gott som uteslutande avser 
personförsäkring (livförsäkring, 
sjuk- och olycksfallsförsäkring, av
gångsbidragsförsäkring samt arbets
löshetsförsäkring). Med skade
f ö r säkring sf öret ag förstås an
nat försäkringsföretag än livförsäk
ring.1företag. Utländskt försiikrings
företag, som drivit försäkringsrö-
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rörelse hiir i riket, hedöms med hän
syn endast till den rörelse som a11-
.1·talte11 drivit hiir. 

Understödsförening. vilken enligt 
sina stadgar för meddela annan kapi
talförsäkring iin sådan som omfattar 
kapitalunderstöd p<'1 högst 1000 kro
nor för medlem. anses i denna lag 
som li1försiikri11gsanstalt i fråga om 
verksamhet som är hiinförlig till liv
försäkring. 

Såsom ncttointiikt av försäkrings
rördse. som drivits av in lä 11 d sk 
livförsiik ringsanstalt. anses 
nettointäkten av anstaltens kapital
och fastighetsförvaltning med un
dantag för den del av intäkten som 
belöper på dels pensionsförsäk
ringar. vilka 1111st11lten meddelat di
rekt eller meddelat i f1terförsäkring 
åt inlä11dsk försäkringsanstalt. dels 
avgångsbidragsförsäkringar medde
lade enligt grunder som fastställts i 
kollektivavtal mellan arbetsmarkna
dens huvudorganisationer. 

Om värdet av tillgå11garna i för
siikringsrörelse, som dril·its av livför
säkringsanstalt, vid beskattningsårets 
11tgå11g u11derstiger summa11 av dels 
försäkringstek11iska skulder ökade 
med 20 procent för .1juk- och olycks
fallsf örsiikri11g och med 5 procent för 
annan försäkring. dels beloppet ar 
de skulder som inte grundar sig på 
meddelade försäkringar. får ett be
lopp mots1•arwule fem gånger skill
naden dras av från 11ettointäkten. 

Vid beräkning m· 11ettointäkt av 
försäkringsrörelse som dril'its av li1·
försäkringsanstalt skall iakttas md 
nedan före skri 1•.s i .1jiitte-tionde styck
ena. 

Som bruttointäkt upptas intäkt av 

Föres/age11 lydelse 

rclse hiir i riket. bedöms med hänsyn 
· endast till den rörelse som företaget 
drivit här. 

U nderstödsförening. vilken enligt 
sina stadgar för meddela annan kapi
tal försäkring iin si1dan som omfattar 
kapitalunderstöd på högst 1 000 kro
nor för medlem~ anses i denna lag 
som li1försiikring~företag i fråga om 
verksamhet som är hänförlig till liv
försäkring. 

Såsom nettointäkt av försäkrings
rörelse. som drivits av inländskt 
1 i vf ö rsä k ri ngsf öre tag. anses 
nettointäkten av företagets kapital
och fastighetsförvaltning med un
dantag för den del av intäkten som 
belöper på dels pensionsförsäk
ringar, vilka företaget meddelat di
rekt eller meddelat i återförsäkring 
åt inländskt f örsiikringsföretag. dels 
avgångsbidragsförsäkringar medde
lade enligt grunder som fastställts i 
kollektivavtal mellan arbetsmarkna
dens huvudorganisationer. 

Nettointäkt som inte undantagits 
från beskattning enligt tredje stycket 
skall beräknas enligt reglerna för nä
ringsverksamhet e11/igt denna lag. 
För den del av 11ettoi111iik1e11 som un
dantagits från beskattning enligt 
nämnda stycke och som avser pen
sions! örsäkringar giiller särskilda 
regler i lage11 ( 1990:000) om m·kast
ningsskatt på pensionsmedel. 
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kapital- och fas1ighetsförl'{tltni11g 
med undantag av den del tH' intiikten 
som belöper pä dels pensio11.1försäk
ringar, i·i/ka anstalten meddelat di
rekt eller meddela! i å!crf örsiikring åt 
inlä11dsk försiikringsanstalt. dels av
gå11gshidragsförsäkringar medde
lade enligt grunder som faststiillts i 
kollek1i1·m·tal mella11 arbetsmarkna
dens l1111·llliorga11isationer. 

Som bruttointäkt upptas ä1•en l'i11st 
l'id försälj11ing av eller vid 11ppskriv-
11ing m· värdet ai· annan tillgång iin 
inl'e11tari11111 eller för stadigvarande 
bruk i rörelsen avsedd fas1ighet. Vid 
försiiljni11g m· fi1stighet som utgör 
omsiitt11i11gstillgti11g i försiikringsrö
relsen skall punkt I fjärde stycket al' 
a111'is11ingama till 28 .~ komm11nal
skattelage11 ( 1928:370) tillämpas. I 
bruttointiikte11 upptas vidare hyres
värde av jilstighet, som använts i för
siikringsröre/se11. Har liiförsäkrings
anstalt hos utländsk försäkrings<m
stalt återförsäkrat direkt meddelad el
ler i återförsäkring åt inländsk för
säkringrnnstalt meddelad anna11 för
säkring iin pensionsförsäkring utan 
att hos sig behålla premieresen·en, 
anses som ränteintäkt ränta på 1•iirde1 
lll' återförsiikringsgirares ansrarig
het enligt den riintefot som legat till 
grund för premieberäkningen. 

Från br11110i11täkte11 får dras al' 
dels ränta på giild. dels i fråga om 
fastighetsförvaltning 11111um enligt 
25 § kommunalskallelagen m·drags
gill omkostnad för fastighet, dels för
lust vid försäljning av annan tillgång 
än invemarium eller för s1adig1·a
rande bruk i rörell"l!n avsedd fastig
het, dels hel opp rnrmed l'iirdet al' an
mm tillgäng än i111·emarium eller för 
stadigrnra11de bruk i rörelsen a\'sedd 
filstighet nedskririts enligt kommu-
11alskattelagen, dels fem procem al' 
rad som återstår al' hru11oi111äk1e11.ef 
ter avdrag e11/igt detta stycke. 

I fråga om indii·iduel/ li1försäk
ri11g, individuell annan per.rn11för
säkri11g och gruppförsiikri11g får i 
varje stida11 1·erksamhet för sig, sedan 
avdrag åtnjutits rnligl faregäemle 
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stycke, frå11 återstående bruttointäkt 
göras al'(Jrag med belopp motsva
rande för varje direkt tecknad per
sonförsiikri11g, som inte är pensions
försäkri11g eller avgå11gsbidrag.~för

siikring som m·ses i .1jätte stycket, tre 
promille av det basbelopp som enligt 
I kap. 6 * lagen (/962:381 J 0111 all
mii11 jörsiikring faststiillts för taxe
ringsåret. A i·draget skall för l'(lrje 
försiikri11g heriik11as till helt krontal 
så. att öretal hortji1ller. Som en för
siikri11g anses dels alla individuella 
li1försiikri11gar. som samtidigt tcck-
1wt.1· pä samma persons eller samma 
perso11ers fil·. dels alla a11dra i11diri
duella perso11försiikri11gar, som sam
tidigt tecknats med samma perso11 
som försiikrad, dels samma persons 
alla grupr1försiikringar som ha11 har 
i11om en och samma grupp. Sam-
111a11lagt al'{Jrag enligt de/la stycke får 
inte ö1·erstiga äterståe11de bruttoi11-
tiikt m· den rerksamhet till vilken av
draget hii11ji'ir sig. 

Ai·drag jilr i11te ske för såda11 rä11ta 
på återhäringsmcdcl som tillkommer 
försäkringswgare. 

Si1som nettointiikt av försäkrings
rörelse. som drivits av i 11/ä11 d sk 
skadeförsiikringsa11stalt. an
ses överskottet av försiikringsrörel
sen. Vid överskottets beriik11i11g får 
cmlrag från bruttoi11tiikte11 göras för 
ök11i11g a1• poste11 försiikri11gstek-
11iska skulder för egrn riikning och, i 
den utsträckning som närmare a11ges 
11edan. för avsiitt11ing till vissa fon
der. 

Vid beräkning av överskottet av 
försäkringsrörelse, som drivits av i11-

lii11dsk skadeförsäkringsanstalt, får 
från hruttointäkten avdrag göras 
förutom för driftkostnader, som av
ses i 29 * kommunalskattelagen. för 
avgifter och bidrag. som utgivits till 
kommun, förening eller samman
slutning och som avser att under
stöd ja verksamhet med syfte att 
förebygga skador. vilka faller inom 
ramen för den av amtalten bedrivna 
rörelsen, för ökning av försäkrings
tekniska skulder för egen räkning, 

Föreslagen lydelse 

Si1som nettointäkt av försäkrings
rörelse. som drivits av i 11 l ii n d sk t 
skadeförsiikri11gsföretag. an
ses överskottet av försäkringsrörel
sen. 

Vid beräkning av överskottet av 
försäkringsrörelse, som drivits av in
ländskt skadeförsäkring.1företag, far 
från hruttointäkten avdrag göras 
förutom för driftkostnader, som av
ses i 23 § kommunalskattelagen, för 
avgifter och bidrag, som utgivits till 
kommun, förening eller samman
slutning och som avser att under
stödja verksamhet med syfte att 
förebygga skador, vilka faller inom 
ramen för den av företaget bedrivna 
rörelsen, för ökning av försäkrings
tekniska skulder för egen räkning, 
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för ökning av siikerhetsreserv. för 
utbetald föerbäring eller verkställd 
premieåterbetalning, för a\'sätt11ing 
till sådan reglerings/ 011d, som av 1ra
fikförsäkri11gsanstalt bildas e111igt 
gälla11de villkor och föreskrifter för 
wöva11de av lrajikförsäkringsrö
relse. ävensom för ökning av wjäm
ningsf 011derna, i de11 må11 de1111a ök
ning inte överstiger l'insten på själva 
försäkringsrörclsen. Dc11na 1•inst 
skall beräknas enligt trettonde-fem
tonde styckena. 

Vinste11 utgör, om ej annat följer av 
fjortonde och femtonde stvckena. 
skillnaden mellan 

ä ena sidan summan av följande 
i11komstposter, nämligen: 

a) försäkringstekniska skulder för 
egen riikni11g vid årets ingång, 

b) säkerhetsresen· l'id årets i11-
gå11g. 

c) premieinkoms1 för egen räk
ning, 

d) fvra proce111 ränta på posterna a 
och b; 

å andra sidan summan av följande 
utgiftsposter, 11ämligen: 

c) utbetalningar för egen riikni11g 
för försäkring.ifall, 

fi utgiven vinstandel, återbäri11g el
ler premieåterbetalning, 

g) fön"altni11gskostnader för egen 
räkning oavsett om de är ardragsgilla 
i skattehänseende, 

h) beräknad hyra för fastighet som 
tillhör anstalten och ingår i rörelsen, 

i) försäkringstekniska skulder för 
egen räkning vid årets utgång, 

j) säkerhetsresen' vid ärets utgå11g. 
Från sålunda framräknad vins/ 

skall ai'räk11as ökning av föreskriven 
re[!.leringsfo11d för trafikförsäkrings
rörelse eller, om fo11de11 nedsatts, till
lii[!.g<LI" belopp motsvarande nedsätt
ningen. 

Driver anstalt försäkringsrörelse 
iive11 från fast driftställe i annan stat 
och är inkomst av rörelse som är 
hänförlig till det fi1sta driftstället på 
grund av avtal för undvika11de av 
dubbelbeskattni11g undantage11 frå11 
beskaltning här i riket, skall vi11ste11 
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för ökning av säkerhetsreserv samt 
för utbetald äterbäring och verk
stiilld premieåterbetalning. 
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l'idare mi11skas med överskott av den 
genom driftstället hedril'fw verksam
hete11. Uppkommer 1111derskott i st/
dan verksamhet jår till l'i11ste11 liiggas 
ett helopp mot.1Tarwule 1111derskottet. 

Föreslagen lydelse 

Med försiikringstekniska skulder för egen räkning förstås sådana skulder 
enligt 7 kap. I* första stycket försäkringsrörelsclagen (1982:713) (premiere
serv, ersättningsreserv. skadebehandlingsreserv och tilldelad återbäring) 
minskade med viirdet av återförsäkringsgivarcs ansvarighet. 

Med siikerhetsreserv förstås den Med säkerhetsrescrv förstås den 
reserv skadefiirsäkri11gsanstalt för reserv skadeförsäkringsföretag får 
redovisa enligt en av regeringen el- redovisa enligt en av regeringen el-
ler efter regeringens bemyndigande ler efter regeringens bemyndigande 
av försäkringsinspektionen fast- av försäkringsinspektionen fast-
stiilld normalplan. ställd normalplan. 

Med premieinkomst, förrnlmi11gs
kost11adcr m.m. för egc11 riikni11g för
stås a11st11lte11s premieinkomst, för
raltni11gskost11adcr m.m. mi11skade 
med äterfiirsäkringsgivares a11delar. 

Med 11tjii11111i11gsfo11d förstås fo11d, 
som e11ligt bolagsordninge11 eller, i 
fråga om silda11t ömsesidigt bolag på 
1·ilket försiikri11gsrörelselagen inte 
äger tillämpning, stadgarna för bola
get får anvä11das e11dast till att helt el
ler del1·i.1· tiicka förlust pä sjiilra för
siikringsrörelsen samt ejier stlda11 dis
position kvarstdende förlust på rörel
se11 i dess helhet i den mån inte 
11iimnd11 bolagsord11i11g eller s111dgar 
fiireskrirer förlusttiickning ge11om 
ianspräktagancle ar andra till fram-
tida förf<>gwule lll'.rntta medel. 

Minskning av försäkringstekniska 
skulder för egen riikning, av säker
hetsreserv och av siirskild resenfond 
för ömsesidig försäkringsa11stalt för 
h11sdj1mförsiikring och reglerings
fond för trafikförsiikri11gsanstalt 
iiren.1·om minskning av utjämnings
fonderna skall anses som intäkt. 
Sker ändring av bolagsordningen, 
varigenom a11stalten får rätt att på 
annat siitt än ovan sagts disponera 
en den 1 januari 1929 befintlig ut
jiimningsfond. för vilken bestämel
ser om inskriinkt dispositionsrätt 
funnits. eller utjämningsfond, som 
bildats efter niimnda dag. skall fon
dL·n anses hiirigenom undergå 
minskning med hela det belopp var-
till den uppgick före lindringen. 

Minskning av försäkringstekniska 
skulder för egen räkning, av säker
hetsreserv, av regleringsfond för tra
fik/ örsiikring och a1· minskning av 
utjämningsfonderna skall anses som 
intiikt. Sker ändring av bolagsord
ningen, varigenom företaget får rätt 
att på annat sätt än ovan sagts dispo
nera en den 1 januari 1929 befintlig 
utjämningsfond, för vilken bestäm
melser om inskränkt dispositionsrätt 
funnits, eller utjämningsfond, som 
bildats efter nämnda dag. skall fon
den anses härigenom undergå 
minskning med hela det belopp var
till den uppgick före ändringen. 
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Utöver vad ovan stadgas får avdrag inte ske för avsättning till omedelbar 
eller framtida vinstutdelning till försäkringstagare. 

Bestämmelserna i detta moment Bestämmelserna i detta moment 
om inländsk livfjjrsiikri11gsanstalt om i11/ii11dskt li1försäkri11gsf öre tag 
har motsvarande tillämpning pa för- har motsvarande tillämpning på för-
säkringsrörelse som 11 t länds k I il'- säkringsrörelse som utländsk I 
försiikri11gsa11stalt drivit här i /il'försäkri11gsföretag drivit 
riket. här i ri kt:t. 

Beträffande försäkringsrörclse. Betriiffande försäkringsrörelse, 
som här drivits av utländsk som här drivits av utländskt 
skadeförsiikri11gsa11s1alt, an- skadeförsäkringsföretag, an-
ses som här i riket skattepliktig net- ses som här i riket skattepliktig net-
tointäkt ett belopp motsvarande två tointäkt ett belopp motsvarande två 
procent av anstaltens premieinkomst procent av företagets premieinkomst 
av här bedriven transportförsiik- av här bedriven försäkringsrörelse. 
ri11gs- och sjökaskoförsiikri11gsrö- Med premieinkomst förstas brutto-
relse samt n·å proce11t av anstaltens beloppet av årets försäkringspre-
prcmiei11komst av annan här hedri- mier, dvs. utan avdrag för iitcrför-
ven försiikringsrörelse. Med premie- säkrings premier. 
inkomst förstt'1s bruttobeloppet av 
årets försäkringspremier. dvs. utan 
avdrag för återförsäkringspremicr. 

Blir det på grund av bestiimmel
serna i detta moment nödvändigt att 
dela upp intäkt eller avdrag mellan 
olika delar av en försiikri11gsa11stalts 
verksamhet, skall fördelningen av 
intäkten eller avdraget göras på skä
ligt sätt. 

Blir det på grund av bestämmel
serna i detta moment nödvändigt att 
dela upp intäkt eller avdrag mellan 
olika delar av e// försiikring4öretags 
verksamhet, skall fördelningen av 
intäkten eller avdraget göras på skii
ligt siitt. 

7 mom. 4 Med bostadsförening och bostadsaktiebolag förstås ekonomisk 
förening och aktiebolag, vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen 
bestttr i att åt föreningens medlemmar eller bolagets dcliigare bereda bostä
der i hus, som ägs av föreningen eller bolaget. Som bostadsfört:ning eller 
bostadsaktiebolag anses även ekonomisk förening eller aktiebolag, vars 
verksamhet uteslutande eller sii gott som uteslutande består i att tillhanda
hålla föreningens medlemmar eller bolagets deliigare garage eller annan för 
deras personliga riikning avsedd gemensam anordning i byggnad som ägs av 
föreningen eller bolaget. 

Har amum fastighet tillhört bo
stadsförening eller bostadsaktiebo
lag skall såsom intäkt av fastigheten 
tas upp ett belopp motsvarande för 
helt år räknat tre prm:cnt av fastig
hetens taxeringsvärde året näst före 
taxeringsåret. Är taxeringsvärde 
inte åsatt för året näst fört: taxerings
[iret, berliknas intäkten på grundval 
av fastighetens värde. uppskattat en
ligt de grunder, som giillt för äsiit
tande av taxeringsvlirde för året näst 
före taxerings:'.iret. 

'!Senaste lydelse 1985:822. 

Har fastighet tillhört bostadsföre
ning eller bostadsaktiebolag skall så
som intäkt av fastigheten tas upp ett 
belopp motsvarande för helt år räk
nat tre procent av fastighetens taxe
ringsvärde året näst före taxerings
flfct. Är taxeringsvärde inte åsatt för 
äret näst före taxeringsåret, beräk
nas intiikten på grundval av fastighe
tens värde, uppskattat enligt de 
grunder, som gällt för åsiittande av 
taxeringsvärde för året näst före tax-
cringsåret. 
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I fråga om fastighet, för vilken intäkten skall beräknas enligt andra 
stycket. för av~rag inte göras för andra omkostnader än för ränta på lånat, i 
fastigheten nedlagt kapital samt tomträttsavgäld eller liknande avgäld. 

Inkomsten fär beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder på siiTt 
anges i punkt I första stycket al' an
l'isningarna till 41 .~ kommwzalskat
telagen ( 1928:370). dock endast i den 
män annat inte följer lll' 1·ad som 
stadgas angående inkomstberäk
ningen i andra och tredje styckena. 
Har skal/skyldig för risst beska//
ningsår beräknat inkomst m· annan 
ji1stighet enligt bokföringsmässiga 
grunder, skall den skmtskyldige iil'en 
för nästföljande heskauningsår be
räkna inkomsten enligt sådana gr1111-
der. 

Vad som sägs i detta moment skall även gälla i friiga om fastighet, vilken 
tillhört bolag. förening eller stiftelse. som av bostadsstyrelsen (statens bygg
nadslanebyri1) eller länsbostadsnämnden erkänts såsom allmännyttigt bo
stadsföretag. Vidare får regeringen efter ansökan medge att vad som sägs i 
detta moment skall giilla i fråga om fastighet som tillhört annat företag under 
förutsättning att 

I. förl:'tagets verksamhet uteslutande eller sa gott som uteslutande består 
i att äga och förvalta bostadsfastighcter samt 

2. företaget bedriver sin verksamhet enligt principer liknande dem som 
gäller för allmännyttiga bostadsförctag. 

Regeringens medgivande fär återkallas om omstiindigheterna ger anled
ning till det. 

Vad som enligt punkt JO m• anvis
ningarna till 24 §. punkt 2 a andra 
stycket m· am·isningarna till 36 .~. 

punkterna J, 2 och 4 m• anrisning
arna till 41 a § kommunalskatlelagen 
gäller för fastighet som al'ses i 24 § 2 
mom. samma lag skall ii1·en gälla för 
fastighet som avses i de/la moment. 

Äger fastigheten del i sådan sam
ji'illighet som m·ses i 41 a § komm11-
nalska11elagen ( 1928:370) skall fas
tighetens andel tH' samfällighetens 
taxerings1·ärde inräknas i underlaget 
för iflliiktsberäkningen enligt andra 
stycket i de fall där samfälligheten ut
gör en särskild taxeringsenhet. Vi
dare skall som intäkt tas upp dels så-
dan inkomst som avses i punkt 2 av 
anvisningarna till nyssnämnda para
graf i den mån den utgörs av avkast
ning av kapital och överstiger 300 
kronor, dels sådan utdelning som av
ses i punkt 4 av anvisningarna till 
samma paragraf: 

8 mom. 111 Har en kooperativ förening av vinsten av sin kooperativa verk
samhet lämnat rabatt eller pristillägg i förhållande till gjorda köp eller för
säljningar, medges avdrag för denna utdelning. 

En kooperativ förening, vars lzu- En kooperativ förening har också 
vudsakligu verksamhet avser rörelse, rätt till avdrag för utdelning 50m 

\Il Senaste lydelse 1987: 1149. 
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har också rätt till avdrag för utdel
ning som lämnas i förhällande till in
betalda insatser enligt lagen 
( 1987:667) om ekonomiska för
eningar. I friiga om andra insatser än 
förlagsinsatser medges emellertid 
inte avdrag till den del det utdelade 
beloppet tillfaller någon som enligt 
7 * 8 mom. inte iir skattskyldig för 
utdelningen. Avser denna del av ut
delningen högst IO procent av utdel
ningen på annat än förlagsinsatser iir 
dock utdelningen i sin helhet av
dragsgill. 

Är en ekonomisk förening direkt 
eller indirekt centralorganisation för 
kooperativa föreningar. vilkas Fcrk
samlzet h11l'udsakligen lll'.ffr r6rf'f.1·e. 
har centralorganisationen - iiven om 
den inte är kooperativ enligt 
tionde - tolfte styekena nedan - rätt 
till avdrag för utdelning pil förlagsin
satscr. Om centra/organisationens 
1·crksamhf't hm·ud.rnkligrn avser rö
relse medgf's anlrag vid beräkning av 
inkomst hiirav. I annat fall medges 
a\'(lrag rid bcriikning al' inkomst ar 
kapital. Är föreningen ett fiirvalt
ningsföretag enligt 7 ~ 8 mom. tredje 
stycket skall det avdragsgilla belop-
pet minskas med den del av utdel-
ningen som föranlett frikallelse frim 
skattskyldighct enligt niimnda 
stycke. 

Avdrag för utdelning får göras i 
endast en fön·än·skälla och skall 
avse det riikenskapsär som utdel
ningen hiinför sig till. 

Föreslagen lydelse 

lämnas i förht1llande till inbetalda in
satser enligt lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar. I fråga om 
andra insatser iin förlagsinsatser 
medges emellertid inte avdrag till 
den del det utdelade beloppet tillfal
ler nagon som enligt 7 * 8 mom. inte 
iir skattskyldig för utdelningen. Av
ser denna del av utdelningen högst 
10 procent av utdelningen pä annat 
iin förlagsinsatser iir dock utdel
ningen i sin helhet avdragsgill. 

Är en ekonomisk förening direkt 
eller indirekt centralorganisation för 
kooperativa föreningar. har central
organisationen - även om den inte iir 
kooperativ enligt tionde-tolfte 
styckena nedan - riitt till avdrag för 
utdelning pf1 förlagsinsatser. Är för
eningen ett förvaltningsföretag en
ligt 7 * 8 mom. andra stycket skall 
det avdragsgilla beloppet minskas 
med den del av utdelningen som för
anlett frikallelse fr{u1 skattskyldighet 
enligt n~imnda stycke. 

Avdrag för utdelning skall avse 
det räkenskaps;'lr som utdelningen 
hiinför sig till. 

Avdrag medges endast om föreningen visar att förutsättningar för avdrag 
föreligger. Yrkande om avdrag skall göras pi1 särskild blankett enligt formu
lär som riksskattcverkct fastsfaller. 

Sparbank far göra avdrag för bidrag till sparbankernas säkerhetskassa. 
Sparbankernas säkcrhetskassa för göra avdrag för utdelning till sparban

kerna. 
Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypoteks

kassa och Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag för göra avdrag för belopp, 
som avsatts till reservfond, i den man avsättningen iir nödvändig for att upp
bringa fonden till ett belopp motsvarande två procent av inrättningens skul
der. Hypoteksförening fär göra avdrag för belopp, som avsatts till reserv
eller siikerhetsfond, i den man avsiittningen iir nödvändig för att uppbringa 
fonden till ett belopp motsvarande två och en halv procent av föreningens 
skulder. 
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Har reserv- eller säkerhetsfond som avses i attonde stycket satts ned skall
om avdrag för fondavsättningen har medgetts - ett bdopp motsvarande det 
nedsatta beloppet tas upp som inhikt. 

En ekonomisk förening är i beskattningshiinseende att anse såsom koope
rativ, om den iir öppen och i sina angelägenheter tillämpar lika rösträtt. 

För att en förening skall anses vara öppen fordras inte bara att den enligt 
sina stadgar iir beriittigad att niir som helst anta nya medlemmar, utan också 
att den faktiskt visar sig villig att anta till medlem var och en, som är bosatt 
inom föreningens verksamhetsområde eller tillhör dess angivna verksam
hctskrets. förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut och som där
jämte skäligen kan antas komma att som medlem bidra till förverkligandet 
av föreningens i stadgarna angivna syfte. Den omständighekn, att styrelsen 
eller annat föreningsorgan äger rätt att pröva inträdesansökningarna och av
visa s:'tdana sökande. som inte besitter nu nämnda kvalifikationer för med
lemskap, betar inte föreningen dess egenskap av öppen. I det fall att en för
ening siiljer till utomst:\cndc kan den som regel inte utan att förlora sin 
öppna karaktär viigra att motta som medlem nägon som kan visa, att han 
brukar köpa förnödenheter genom föreningen. Anser föreningens styrelse 
emellertid, atl vederbörande köpare på grund av rent personliga förhä\lan
den inte kan beviljas medlemskap - i en stor förening, som säljer till utom
stäende, är det omöjligt att i varje fall inskränka försäljningen till personer, 
som skulle vara önskviirda som medlemmar - så hör föreningen för att anses 
si1som öppen ha skyldighet att i ekonomiskt lziinseende jämställa honom med 
medlem, det vill säga ge honom samma återbäring på köpta varor som med
lem erhäller. 

Kooperativa föreningars centralorganisationer är att anse såsom öppna. 
även om inträde beviljas blott sf1dana lokala föreningar. som fylkr av cen
tralorganisationen uppställda krav på stadgar, skötsel och ekonomisk solidi
tet. och även om endast ett enda företag inom varje omriide antas säsom 
medlem. Vad angar kravet på lika rösträtt sii berövas en centralorganisation 
inte dess kooperativa karaktiir. om rösträtten bland dess förstahandsmed
lemmar, föreningarna, utövas efter föreningarnas medlemsantal. 

9 mom. 11 Har svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening upp
tagit län som löper med ränta vars storlek är helt eller delvis beroende av 
företagets utdelning eller av dess vinst (vinstandclslän). medges avdrag för 
räntan i den utsträckning som anges nedan. 

För sttdan riinta p(1 vinstandelslån För sädan ränta pii vinstandelslån 
som inte är beroende av det l:'\nta- som inte är beroende av det länta-
gande företagets utdelning eller gande företagets utdelning eller 
vinst får företaget avdrag enligt be- vinst får företaget avdrag enligt be-
stämmelserna i 22, 25, 29, 36 oclz stämmelscrna i 23 § kommunalskat-
39 §§ kommunalskattelagcn telagen ( 1928:370). 
( 1928:370). 

Ränta, vars storlek är beroende 
av företagets utdelning eller vinst 
(rörlig ränta), anses som avdragsgill 
omkostnad för företaget i den för
viin·skiilla l'llfi dt't lånade kapitalet 
har nedlagts endast under förutsätt
ning att 

11 Senaste lydels<: 1985:308. 

Ränta. vars storlek är beroende 
av företagets utdelning eller vinst 
(rörlig riinta), anses som avdragsgill 
omkostnad för företaget endast un
der förutsättning att 
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a) länet har utbjudits till teckning på den allmiinna marknaden eller 
h) ensamrätt eller företrädesriitt h) ensamrätt eller företrädesrätt 

till teckning av lånet har lämnats nå- till teckning av bnet har lämnats nå-
gon som inte äger aktier eller ande- gon som inte iiger aktier eller ande-
lar i det ltmtagande företaget och !ar i det låntagande företaget och 
inte har sådan intressegemenskap inte har sådan intressegemenskap 
med företaget som avses i punkt I av med företaget som avses i punkt I av 
anvisningarna till 43 ~ eller i 57 § anvisningarna till 43 § kommunal-
31110111. kommunalskattelagen skattelagen samt - såvitt gäller få-
samt - såvitt gäller fåmansföretag mansföreiag som avses i punkt 14 av 
som avses i 35 § Ja 1110111. kommu- anvisningarna till 32 § kornmunal-
nalskattelagen - inte heller är före- skattelagen - inte heller är förctags-
tagsledare i företaget eller närstå- ledare i företaget eller närstående 
ende till stidan företagsledare eller till slidan förctagsledare eller till ak-
till aktie- eller andclsägare i företa- tie- eller andelsägare i företaget eller 
get eller 

c) aktierna eller andelarna i det limtagande företaget är noterade på 
svensk börs eller förcmal för liknande notering här i riket och företriidesrätt 
till teckning av länet har lämnats aktie- eller andelsiigarna i företaget i förhål
lande till deras innehav av aktier eller andelar. 

I fall som avses i tredje stycket c) I fall som avses i tredje stycket c 
skall det låntagande företaget dock skall det !antagande företaget dock 
som intäkt i den fön·iirvskälla Htri som intäkt ta upp ett belopp motsva-
det lånade kapiwlet har nedlagts rande det sammanlagda värde som 
upplll ett belopp motsvarande det genom företrädesrätterna kan anses 
sammanlagda värde som genom ha tillförts aktie- eller andelsägarna. 
företrädesriittcrna kan anses ha till- Beloppet tas till beskattning vid 
förts aktie- eller andclsägarna. Be- taxeringen för det beskattningsår 
loppet tas till beskattning vid taxe- under vilket teckningen av lånet har 
ringen för det beskattningsår under avslutats. 
vilket teckningen av länet har avslu-
tats. 

På ansökan av lfmtagande företag får riksskatteverket, under förutsätt
ning att Umevillkoren med hänsyn till omständigheterna vid lånets uppta
gande för antas ha bestiimts pti affärsmässig grund, besluta att rörlig ränta 
skall anses som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att rätt 
till teckning av länet har förbehållits persc>n eller personer som iiger aktier 
eller andelar i företaget. Beslut av riksskatteverket i fräga som här avses får 
inte överklagas. 

Är det låntagande företaget så
dant fömansföretag som avses i 35 .9 
1a1110111. kommunalskattelagen, 
giiller - oberoende av bestämmel
serna i tredje och fjiirde styckena -
att rörlig ränta, som utbetalas till ak
tie- eller andelsägare eller företags
ledare i företaget eller dem närstå
ende personer eller nfigon som på 
annan grund har intressegemenskap 
med företaget, inte är avdragsgill. 

Uttrycken företagsledare och niir
stående personer har den innebörd 

Är det låntagandc företaget så
dant fåmansföretag som avses i 
punkt 14 av anvisningarna till 32 .9 
kommunalskattelagcn, gäller - obe
roende av bestämmelserna i tredje 
och fjärde styckena - att rörlig 
ränta, som utbetalas till aktie- eller 
andelsägare eller företagsledare i 
företaget eller dem närstående per
soner eller någon som på annan 
grund har intres~egemenskap med 
företaget, inte är avdragsgill. 

Uttrycken företagsledare och när
stående personer har den innebörd 
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som anges i 35 .~ la 1110111. kommu- som anges i punkt 14 av anl'i.rning-
nalskattelagen. ama till 32 * kommunalskattelagcn. 

Har svenskt aktieholag utgivit skuldebrev förenat med optionsrätt till ny
teckning eller kiip av aktie medges bolaget ej avdrag för skillnaden mellan 
emissionspriset och skuldebrevets marknadsviirde. 

10 mo m. i: Avkasming m• till- I 0 mo m. Vid inkomstberiik-
gangar ingående i aktiefond 11tgör in- ningen för ett investmentföretag giil-
komst m• kapital för fonden. ler, 111ö1·er vad som följer av övriga 

Ak1ief ond fiir göra ai·drag för lit- bestiimmelser i denna lag, 
delning på andel i fonden såsom fiir 1. att hänsyn inle tas till 1•ins1 eller 
ränta på giild. A l'{/raget skall anses förlust vid avyttring av aklier och 
belöpa på del räkrnskapsår 1•1mill 11t- andra viirdepappa som avses i 27 !$ 
delningen hänför sig liren 0111 wdel- I mom .. 
ningen whetalas till a11delsiigama 2. all som intiikt tas upp 2 procem 
först under diirpå följande riiken- för år räknat m· 1·ärdet rid ingången 
skapsär. av beskattningsåret m· egrndom som 

(3 § tredje stycket) 
Har bolag eller annan juridisk 

person för ekonomisk verksamhet 
sitt siitc i utlandet, men utövas den 
verkliga ledningen av företaget här i 
riket. skall företaget enligt denna lag 
betraktas som svensk ekonomisk 
förening. si1vida företaget, direkt el
ler genom förmedling av juridisk 
person. huvudsakligen iigs eller pä 
annat därmed jiimförligt siitt inne
has av svenska fysiska personer och 
företagets verksamhet väsentligen 
bestftr i förvaltning av dkr handel 

"Senaste lyJ..:lse I ')8..\: I 061. 

111·.1·e.1· i 27 * 1 mom., 
3. att anlrag får göras för utdel

ning som f örewget har besluta/ för 
heskattningsåret, dock ime med sä 
stort hdopp att det föranleder under
skott. 

l\1ed inves1mentföre1ag avses ett 
Sl'(:nskt aktiebolag eller en .1·vensk 
ekonomisk förening som uteslutande 
eller så gott som uteslwande förl'al/ar 
värdepapper eller likar/ad lös egen
dom och 1·ars uppgift väsentligen iir 
att genom e/I viilfördelat viirdepap
persinnehav erbjuda aktie- eller an
delsiigare riskfördelning och vari etl 
ston amal fl'siska personer iiger ak
tier eller andelar. 

Vad som föreskrivits för invest
menlföretag gäller också för aktie
jiJnder. För aktiefonder lltgör inliik
ten enligt första .1·1ycket 2 dock 1 ,5 
procem. 

I 2 mo 111. I Iar bolag eller annan 
juridisk person för ekonomisk verk
samhet sitt säte i utlandet, men ut
övas den verkliga ledningen av före
taget här i riket, skall företaget en
ligt denna lag betraktas som svensk 
ekonomisk förening. såvida företa
get, direkt eller genom förmedling 
av juridisk pers<m. huvudsakligen 
iigs eller på annat därmed jiimförligt 
siitt innehas av svenska fysiska per
soner och företagets verksamhet vä
sentlig(:n består i förvaltning av eller 
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med värdepapper eller annan där
med likartad lös egendom. 

(anv. till 41 § p. 1 fjärde stycket, 
tredje meningen KL) 

Avdrag för tantiem eller liknande 
ersättning från fåmansföretag till fö
retagsledare eller honom närstående 
person får dock åtnjutas först under 
det år då ersättningen har betalats ut 
eller blivit tillgänglig för lyftning. 

Föreslagen lydelse 

handel med värdepapper eller annan 
därmed likartad lös egendom. 

1 3 m o m. Ett jåmamföretag har 
inte räl/ till avdrag för kostnad för 
u11skaffa11de lll' egendom, hyra eller 
a1111a11 ersiitt11i11g för lokal eller 11ed
skrivning av lånefordran i de11 må11 
ett motsvara11de belopp skall beskat
/as som intäkt av tjänst e11ligt punkt 
14 första, a11dra, femte eller sjunde 
stycket av a11visni11gamu till 32 § 

kommunalskattelage11 (1928:370). I 
fråga om ersättni11g för lokal gäller 
dock l'ad nu sagts endast i den må11 
ersättninge11 överstiger marknads
mässig ersättning. 

1 fall som avses i pu11kt 14 fjärde 
stycket första me11ingen av a11visni11g
ama till 32 § kommwzalskattelagen 
sker uttagsbeskattning av fåma11s
f öretaget om inte tredje meninge11 i 
stycket iir tillämplig. Uttagsbeskall
ning sker även i fall som avses i sjätte 
stycket i am,isningspunkten. 

Avdrag för tantiem elkr liknande 
ersättning från fåmansföretag till fö
retagsledarc eller företagsledare när
stående person får åtnjutas först un
der det år då ersättningen har beta
lats ut eller blivit tillgänglig för lyft
ning. 

1 4 m o m. 1 fråga om juridiska 
personer utom dödsbon medges m·
drag för förlust i•id avyttring av till
gång som avses i 27§ 1 mom. endast 
mot vinst vid avyttring av sådan till
gång. Uppkommer underskott be
ha11dlas det i·id taxeringen för det 
närmast följande beskattningsåret 
som förlust vid avyttring av tillgång 
som avses i första me11ingen. 

Begränsninge11 i första stycket gäl
ler inte om innehai·et av den avytt
rade tillgå11ge11 beti11gats av l'erksam
het som bedrh·s m• den skattskyldige 
eller av före/ag som med hä11syn 1ill 
äganderiitt.1förlulllande11 eller orga
nisa/oriska förhållanden ka11 anses 
stå den skattskyldige niira. Den gäller 
inte heller om ett sådant föret ag som 
avses i 7 § 8 mom. tredje stycket avytt-
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[8 * lagen ( 1960:63) om förlustav
drag] 

Ett aktiebolag, som är fömans
företag vid i11gå11ge11 av förluståret 
(ingångsdagen) eller vid utgångrn av 
det heskattningsår för vilket taxering 
skall ske (utgtlngsdagen), har inte 
rätt till f örlustavdrag om 

I. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget p<I utgfmgsdagen 
ägs av en person som på ingangsda
gen inte iigde aktier med sa stor an
del i röstctak·t eller 

2. aktier med mer än hiilften av 
röstetalet i bolaget på utgängsdagen 
iigs av två eller flera personer som 
inte ägde dessa aktier på ingångsda
gen. 

Aktier som förvärvats genom 
emission med lika rätt för aktie
ägarna anscs vid tillämpning av 
första stycket 2 ha ägts vid den tid
punkt då aktieägarcn förviirvade de 
aktier som utgör grunden för hans 
förvärv genom emissionen. 

Med ägare till aktier avses fysisk 
persern som - direkt t>ller genom för
medling av juridisk persern - äger el
ler p{1 därmed jämförligt sätt inne
har aktierna. 

Vid bedömningen av ägarförhål
landena i ett bolag skall 

I. den som är aktieägare på in
gångsdagen och samtliga närstående 
till denne anses som en enda ägare 
och 

2. aktier. som förvärvats av nägon 
som såväl på ingångsdagen som vid 
förvärvstillfiillet var företagsledare i 
bolaget, anses ha ägts av dcnne även 
på ingängsdagcn. 

Som närstående räknas föräldrar. 
far- och morföräldrar, make, av
komling eller avkomlings make samt 
syskon eller syskons make eller av
komling. Med make avses även ef
terlevande make och med avkom
ling även styvbarn och fosterbarn. 
Förhållandena vid förvärvstillfället 

Föreslagen (vdelse 

rat aktie eller andel med röstetal som 
anges i det nämnda stycket vida. 

I 5 m o m. Ett aktiebolag. som är 
fåmansföretag vid utgången av be
skattning.~året (utgångsd(lgen) eller 
vid ingången av det närmast före
gående beskaltningsåret (ingångsda
gen), har inte rätt till avdrag för un
derskott som avses i 26 § kommunal
skartelagen (1928:370) om 

I. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget på utgångsdagen 
ägs av en person som på ingångsda
gcn inte ägde aktier med så stor an
del i röstetalet eller 

2. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget på utgangsdagen 
ägs av två eller flera personer som 
inte ägde dessa aktier på ingångsda
gen. 

Aktier som förvärvats genom 
emission med lika rätt för aktie
ägarna anses vid tillämpning av 
första stycket 2 ha ägts vid den tid
punkt dä aktieägaren förvärvade de 
aktier som utgör grunden för hans 
förvärv genom emissionen. 

Med ägare till aktier avses fysisk 
persern som - direkt eller genom för
medling av juridisk person - äger el
ler på därmed jämförligt sätt inne
har aktierna. 

Vid bedömningen av ägarförhål
landena i ett bolag skall 

1. den som är aktieägare på in
gångsdagen och samtliga närstående 
till denne anses som cn enda ägare 
och -

2. aktier, som förvärvats av någon 
som såväl på ingångsdagen som vid 
förviirvstillfällct var fördagsledare i 
bolaget, anses ha ägts av denne även 
på ingfmgsdagen. 

Som närståendc räknas föräldrar, 
far- och morföräldrar, make, av
komling eller avkomlings make samt 
syskon eller syskons make eller av
komling. Med make avses även ef
terlevande make och med avkom
ling även styvbarn och fosterbarn. 
Förhållandena vid förvärvstillfället 
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är avgörande för om en person skall 
anses som närstående. 

Har bolaget ink bedrivit någon 
verksamhet p{1 ingångsdagen får rät
ten till förlustavdmg bedömas med 
hänsyn till ägarförhållandena vid 
den .tidpunkt under förluståret då 
verksamheten p{1börjades. 

Vad som sägs om aktiebolag och 
aktier i s{1dana bolag giillcr också be
träffande ekonomiska föreningar 
och andelar i sådana föreningar. 

Beteckningarna fämansföretag 
och företagsledare i fåmansföretag 
har den betydelse som anges i 35 § 
Ja mom .. 1junde stycket a) samt åt
tonde .\"/ycket kommunalskattelagen 
( 1928:370). 

f 9 § lagen ( 1960:63) om förlustav
drag] 

Förvärvar en juridisk person - di
rekt eller genom förmedling av dot
terföretag - aktier i sådan omfatt
ning att förvärvaren far ett bestäm
mande inflytande i ett aktiebolag, 
som inte är fåmansföretag enligt 35 § 
I a mom. sjunde stycket a kommu
nalskattelagen ( 1928:370). gar aktie
bolaget miste om rätten till avdrag 
för förlust som uppkommit före för
värvet om det inte är uppenbart att 
förvärvaren genom förvärvet far en 
tillgång av verkligt och särskilt värde 
med hänsyn till dennes rörelse eller 
kapitalförvaltning. Den som äger el
ler på därmed jämförligt sätt inne
har aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget anses ha ett be
stämmande inflytande i detta. Vad 
som sägs om aktiebolag och aktier i 
sådana bolag gäller också beträf
fande ekonomiska föreningar och 
andelar i sådana föreningar. 

Har förlust uppkommit i ett all
männyttigt bostadsföretag. går före
taget miste om rätten till avdrag för 
förlusten om en överlåtelse av aktier 
eller andelar i företaget eller annan 

Föreslagen lydelse 

iir avgörande för om en person skall 
anses som närstäende. 

Har bolaget inte bedrivit någon 
verksamhet på ingångsdagen får rät
ten till m·drag bedömas med hänsyn 
till ägarförhållandena vid den tid
punkt under det närmast föregående 
beskauningsåret da verksamheten 
påbörjades. 

Vad som sägs om aktiebolag och 
aktier i sådana bolag gäller också be
träffande ekonomiska föreningar 
och andelar i sådana föreningar. 

Beteckningarna fåmansföretag 
och företagsledare i fåmansföretag 
har den betydelse som anges i punkt 
14 av anvisningarna till 32 § kommu
nalskattelagen. 

1 6 m o m. Förvärvar en juridisk 
person - direkt eller genom förmed
ling av dotterföretag - aktier i sådan 
omfattning att förvärvaren får ett 
bestämmande inflytande i ett aktie
bolag. som inte iir fåmansföretag en
ligt punkt 14 av a11vis11ingarna till 
32 § kommunalskattelagen 
( 1928:370). går aktiebolaget vid 
taxeringen för det beskattningsår del 
förriirvet sker miste om rätten till av
drag för 11ndersko11 som avses i 26 § 
komm1111alskattelage11 om det inte är 
uppenbart att förvärvaren genom 
förvärvet får en tillgång av verkligt 
och särskilt värde med hänsyn till 
dennes rörelse eller kapitalförvalt
ning. Den som äger eller på därmed 
jämförligt sätt innehar aktier med 
mer än hälften av röstetalet i bolaget 
anses ha ett bestämmande infly
tande i detta. Vad som sägs om ak
tiebolag och aktier i sådana bolag 
gäller också beträffande ekono
miska föreningar och andelar i så
dana föreningar. 

Föranleder en överliltelsc av ak
tier eller andelar i ett allmännyttigt 
bostadsf öret ag eller annan ändring i 
fraga om företaget att godkännandet 
som allmännyttigt hostadsföretag 

11 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del J 
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ändring i fråga om företaget föranle
der att godkännandet som allmän
nyttigt bostadsföretag skall återkal
las. Vad nu har sagts om allmännyt
tigt bostadsförctag gäller också före
tag som efter medgivande av rege
ringen har tillämpat samma metod 
vid inkomstbeskattningen som de 
allmännyttiga bostadsförctagen. 

1.i Senaste lydelse 1984: !061. 

Föreslagen lydelse 

skall Mer kallas har företaget vid 
taxeringen för det beskattningsår då 
iimlringen inträffade inte rätt till av
drag för underskott som ai·ses i 26 § 
kommunalskattelagen. Vad nu har 
sagts om allmännyttigt bostadsföre
tag gäller också företag som efter 
medgivande av regeringen har till
liimpat samma metod vid inkomst
beskattningen som de allmännyttiga 
bostadsföretagen. 

I m o 111. Till intäkt av kapital räk
nas löpande lll'kastning, 1·inster och 
annan intäkt som härrör från egen
dom. i den mål! intäkten inte är all 
hänföra till närillgsverksamhet. Till 
intäkt 1J\" kapital hör bland annat 

ränta på hanktillgodohawmden, 
obligatioller och a!ldra fordringar. 

111del1Zillg pä aktier och andelar. 
vinst (realisatiomTinst) vid icke yr

kesmässig avyttring av tillgållgar och 
dtaganden enligt avtal om optioner 
och terminer samt andra därmed 
jämförliga förpliktelser, 

ersättlling vid upplåtelse al' privat
bostad, 

lotterivinst som inte är frikallad 
från beskattning rnligt 19 * komnrn
nalskattelagen ( 1928:370). 

Att wdelllillg och vinst vid försälj
ning av aktier i 1·issa fall skall hiin
f öras till inkomst av tjänst framgår av 
12 mom. 

Giiller i fråga om en tillgång all 
1·inst vid en aiyttring skall tas upp 
som i111äkt m· kapital och inträffar i 
samma ägares hand en händelse som 
medför att 1·ederlaget eller vimt vid 
el! m·yuring i stället skall tas upp som 
intäkt av näringsverksamhet ( karak
tärsbyte) sker beskauning som om 
tillgången hade avyttrats för ett ve
derlag motsvarande marknads1•iirdet 
(m·skattning). Tillgången anses här
efter ha anskaffats 1·id karaktärsbyret 
för marknadsvärdet. På den skall
skyldiges yrkande sker dock inte a1•-
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(39 § 1 mom. andra stycket KL) 
h·sisk person får göra ardrag för 

förvaltningskostnader endast till den 
del dessa överstiger 1 000 kronor un
der beskattningsåret. 

Föreslagen lydelse 

skattning. I sådan/ Jilll behåller till
gången sitt anskaffni11gs1·ärde. 

2 mo 111. Från intäkt av kapilal får 
111·drag göras för omkosmader för in
tiikternas .fån·än·wule samt fiir riinte-
111gift och förlust (realisatio11.1förl11st) 
rid icke yrkes111ässig avyttring 111• till
gångar och stldana förpliktelser som 
anges i I 1110111., i den 111ån inte w111al 
anges i 30 .Q femte stycket, al/1 under 
föru1sätmi11g att al'drag inte skall gö
ras från imäkt m· niirings1·erksa111het. 

Om riintelllgijiema överstiger rä11-
tei11täktema 111ed 111er än 100 000 
kronor eller - 0111 den skattskyldige 
inte J:vllt 18 år eller fråga är om 
dödsbo som behandlas so111 handels
bolag - JO 000 kronor medges dock 
avdrag 111ed endast 70 procent av det 
överskj11ta11de beloppet 0111 inte an
nat framgår av tredje stycke! eller 4 
1110111. andra s/ycket. Till ränteintäk
ter hänförs dän·id inte löpande av
kastning pä tillgångar som m·ses i 
27 .Q 1 1110/fl. 

Delägare i få111a11.1företag, som av
ses i 12 mom. nionde stycket, }år 
göra fullt avdrag för räntewgifter 111-

över vad som följer av fiiregående 
stycke, 111ed högst sä stor procent lll' 

den skallskyldige.1· a11skafji1i11gskost-
11ad för aktierna eller andelarna och 
lämnade ol'illkorliga kapitaltillskoll 
som svarar mot statslåneräntan vid 
besklitt11i11gsdrcts ingång 111t:tl tillägg 
av fe111 procentenheter. So111 anskaff
ningskosmad räknas ä1·en arvs- och 
gåvoskall so111 drn skattskyldige har 
betalat i anledning av förvärv av ak
tierna eller andelarna. Har ak1iema 
eller andelarna fön·ärvats på annat 
säll än geno111 k_öp. byte eller därmed 
jämförligt fång, skall anskaffnings
kostnaden beräknas med tillämpning 
m• 2..J .Q 1 mom. tredje stycket. 

Avdrag för realisatio11.1förl11st 
medges 111ed 70 procent av förlusten, 
i den män ime annat anges i 27 § 
5 mom. eller 29 ~ 2 mom. 

Förvaltningskostnader får dras av 
endast till den del de överstiger 1 000 
kronor under beskattningsåret. 
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(anv. till 36 * KL p. 5) 
Avdrag är icke i något fall medgi

vet för utgifter för inköp av lottsed
lar eller för andra liknande insatser i 
lotteri. 

Föreslagen lydelse 

Avdrag medges inte för utgifter för 
inköp av lottsedlar eller för andra 
liknande insatser i lotteri. 

3 m o 111. För pril'atbost11d.1j'astig
het och pril'lltbostad, som m·ses i 5 § 

ko111111111w/skat1elagen ( 1928:3701. 
beräknas inte något fömul11.1Tiirde 
får eget brukande. 

Intäkt m· upplåtelse a1· prii·atbo
stadsjästighet och a\' pril'lltlwstad 
samt m· avyuring a1· alster eller natur
tillgångar från sådan ji1stighet skall 
tas upp som intäkt lll' kapital. Det
samma gäller intäkt m· 111hyrning al' 
bostadsliigenhet som innelllls med 
hyresräu. 

Från intäkt som ai·ses i andra 
stycket medges al'drag med 4 000 
kronor för 1·arje prii·arboswtl.1:fi1stig
he1. prirntbostad eller hyresliige11he1. 
Vid upplåtelse medges hiir111ii1·er 111·

drag 111ed belopp, so111 i fråga 0111 
småhus .1·0111 innehas med äga11derät1 
uppgår till 20 procelll av hyresi111äk
te11 och i ö1·riga fall mots1·11rar den 
del lll' uppliilllrens hyra eller avg(ft 
som belöper pä det som whvrts. \/id 
beräkning al' al'llragsgill m·giji hort
ses från sådana inbetalningar till fi.ir
e11i11gen eller bolaget som iir all a11se 
som kapitaltillskott och beaktas ii1-·

riga inbewlningar endast till de11 del 
de i.iverstiger wde/ning som ske/I på 
annat siitt iin i förhållande till inne
hal'da andelar i fiireni11gen eller ak
tier i bolaget. A1·drag medges inte 
med högre belopp än som följer a1· 
detta stycke ä1·en om de faktiska kost
naderna rarit högre. Al'draget får 
inte ö1·erstiga i111äktrn i fraga. 

Vad som siigs i detta moment gäller 
ime när intäkten enligt punkt 14 
femte stycket m· anvisningarna till 
32 § komm1111C1/skat1elagen skall he
skattas som imäkt m· tjänst. Bestiim
melserna i tredje stycket tillämpas 
inre heller i andra j(dl, niir upplåtelse 
ske/I till den ska11skylt!iges eller ho
nom niirsttlendes arbetsgii'are. I 
dessa fall medges skäligt al'drag för 
kostnad som den skal/skyldige ftltt 
l'idkiinnas på gmnd a1• upplcltelsen. 
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(anv. till 39 *KL p. 3 andra stycket) 
Med kapitaltillskott menas dds 

medlems inbetalning cl insats i för
eningen och deliigan:s inbetalning il 
aktie dels nck sftdan ytterligare inbe
talning av medlem eller deliigare. 
som är avsedd att inom föreningen 
eller bolaget anviindas för fondering 
såsom genom kapitalavbetalning d 
skuld eller genom ny-. till- eller om
byggnad eller därmed jiimförlig för
bättring av fastigheten elh:r genom 
annan stadigvarande kapitalplace
ring:. Dlir liigenhet iir uppbtn med 
hyresriitt och således icke med bo
stadsriitt eller liknande besittnings
riitt. skall dock icke n{1gon del av hy
resavgiften anses sasom kapitaltill
skott. Verkstiilles fondering inom 
förening eller bolag. utan att det 
framgiir vilka medel diirför anviin
das, skola i första hand anses för 
fondering anviinda andra medel lin 
medlemmarnas eller delägarnas in
betalningar under beskattnings:het 
eller de under aret influtna hyrorna 
för lägenheter. som varit uthyrda till 
andra än medlemmar eller delägare i 
denna deras egenskap. Vad tfärcfter 
återstilr av det till fondering an
vända beloppet skall fördelas p{1 
nämnda inbetalningar och hyror ef
ter deras inbördes storlek. och skall 
vad därvid belöper p[1 de inbetal
ningar, som verkstiillts för de med 
bostadsriitt eller liknande besitt
ningsriitt upplMna liigenhetcrna. an
ses såsom kapitaltillskott. 

(anv. till 2S §KL p. 9 andra stycket) 
Beräknar skattskyldig i111äkt al' an

nan jästighet enligt 24 .~ 2 1110111. men 
har den skattskyldige för äret jåre be
skattningsåret beriiknat i111iik1e11 en
ligt 2./ ~ l mom. eller 2 .~ 7 mom. la
gen ( 1947:576) om .m11lig inkomst
skatt med tilliimpning a1· bokfhrings
mässiga grunder. skall al'drag .för he
skattningsäret medges för giildriinla, 
som har betalats dt:'t fiiregclende i/ref 

men upptagits som 11tgåe11dc fordran 
för dn året. medan il andra sidan ar
drag inte' skall medgC's fi'ir giildriinta 
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Med kapitaltillskott menas dels 
medlems inbetalning på insats i för
eningen och deliigares inbetalning 
ptl aktie dels ock si1dan ytterligare 
inbetalning av medlem eller dcl
iigare, som iir avsedd att inom för
eningen eller bolaget användas för 
fondering säsom genom kapitalav
betalning pd skuld eller genom ny-, 
till- eller ombyggnad eller diirmed 
jiimförlig förbättring av fastigheten 
eller genom annan stadigvarande 
karitalplacering. rnir Higenhet är 
uppliiten med hyresrätt och således 
icke med bostadsrätt eller liknande 
besittningsrätt, skall dock icke nå
gon del av hy1esavgiftcn anses så
som kapitaltillskott. Verkställes fon
dering inom förening eller bolag, 
utan att tkt framgftr vilka medel där
för användas. skall i första hand an
~es för fondering använda andra me
del iin medlemmarnas eller dcliigar
nas inbetalningar under bcskatt
ningsaret eller de under iirct influtna 
hyrorna för liigenheter, som varit ut
hyrda till andra än medlemmar eller 
delägare i denna deras egenskap. 
Vad diirefter ;lterst{1r av det till fon
dering använda beloppet skall förde
las pa nämnda inbetalningar och hy
ror efter deras inbördes storlek, och 
skall vad därvid belöper på de inbe
talningar. som verkställts för de med 
bostadsrätt eller liknande besitt
ningsriitt upplatna liigenheterna, an
ses såsom kapitaltillskott. 

Ingick egendom som utgör privat
bostad.1fastighet eller privatbostad 
fiirl' ingången m· heskattningsåre/ i 
niiringsrerksamhet medges m'drag 
för skuldränta som erlagts före in
gången m· det aktuella beskattnings
året till dcn del riintan belöper på be
skattningsåret eller senare. 11 vdrag 
medges inte för sddan del av en rä111e
betalni11g under beskattningsåret som 
belöper fil1 tid des.1föri11nan. Motsva
rande fördelning skall ske i fråga om 
inkomsträntor och hyresinkomster. 
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som betalas u11der beskatt11i11gsäret 
me11 har redovisats som wgående 
skuld för del föregående 1/ret. 

(anv. till 39§ KL p. 5) 
Avdrag siisom för riinta fär göras 

vid återbetalning av s{1dant statligt 
bidrag som avses i punkt 7 av anvis
ningarna till 24 §.Avdrag far inte gö
ras med större belopp iin som tidi
gare har avräknats frirn eriagd riinta. 

Föreslagen lydelse 

I far pri1·atbostatl.1fastighet del i 
sa111jill/ighet. so111 m·.1·es i 41 a §kom-
111111wlskatte/agen ( 1928:370), tas 
som illtiikt a1• kapital upp dels sådan 
intäkt som a1·ses i punkt 2 m· anvis-
11ingama till paragraji.•n i den män 
den 111gör arkastning av kapital och 
<J1·erstiger 300 kronor. dels sådan 111-

de/ni11g som m•ses i punkt 4 av wzris
ningama till sa111111a paragraf. 

4 111 om. Avdrag s[1som för ränta 
får göras vid återbetalning av sfidant 
statligt bidrag som avses i punkt 3 av 
anvisningarna till /9 § kommunal
ska11elagen (1928:370). Avdrag far 
inte göras med större belopp än som 
tidigare har avriiknats frtrn erlagd 
riinta. 

Vid riimefördelning enlig1 punkt 
16 a1· anvisningarna till 22 § kommu
nal.1ka11elage11 }år avdrag göras som 
för riinla med samma belopp som 
skall tas upp som in1iik1 i 11ärings-
1•erksa111het enlig/ anvisningspunk
te11. En skattskyldig som är berä1ti
gwl till säda!ll avdrag får, utÖl'er vad 
som följer av 2 mom. andra slycket, 
göra full/ al'lirag för riintelllgifter 
med högs/ ell belopp som motsvarar 
statsläneriintan 1·id årets ingång mul
tiplicerad med reduceringen av l'iir
det på fa.11igheter och andra till
gängar enligt 6 § andra stycket lagen 
( 1990:000) om ska11eutjämni11gsre
sen· eller, sävill giiller delägare i ha11-
delsbolag. punkt 16 tredje stycke/ av 
anrisningama till 22 .~ kommunal
skattelagen. Grii11se11 för ji1ll ar
dragsriill får dock inle höjas med 
större helopp ii11 räntefördelningsbe
loppet. 

Med rä111eutgif1 jämställs iil'en 
tomtrii11sa1·giild och 1·ederlag vid 
ä1erbewlning m· lå11 i jörtid. Mo/sva
rande gäller för sädan riintefömu/11 
som enligt punkt JO m· am·isningama 
till 32 * 11yss 11iim11da lag skall anses 
som betald riima. 

5 111 o 111. I fråga om till vilket be-
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(41 §tredje stycket KL) 
I fråga om inkomst rll' annan fas

tighet som inte skall bcriiknas enligt 
hokjöringsmiissiga grunder samt in
komst av kapital giiller beträffande 
ränta som har erlagts i förskott att 
avdrag inte medges för den del av 
riintan som belöper pi'1 tid efter bc
skattnings;'ireb utgtmg. För ränta 
som enligt denna bestiimmelse inte 
kunnat dras av omedelbart medges 
avdrag med lika stora belopp i·arje 
år under aterstoden av den tid som 
förskottsbetalningen har avsett. 

(anv. till 38* KL p. 8) 
1 lar skattskyldig på grund av sitt 

innehav av aktier i svenskt aktiebo
lag eller andelar i svensk ekonomisk 
förening erhållit företrädesrätt till 
teckning av sådant av företaget upp
taget vinstanclclslhn som avses i 2 * 
9 mom. lagen (1947:576) om statlig 
inko111stskau skall, om han utnyttjar 
företrädesrätten. det värde som ge
nom företrädesrätten kan anses ha 

Föreslugen lydelse 

skauningsår en inkomst t'ller utgift 
skall hiinf öras tillämpas bestämmel
serna i 41 *andra stycket och p11nkt 4 
av anvisningarna till 41 * komm11nal
ska1telagen ( 1928:370), om inte an
nat föreskrivs i denna lag. Ränta på 
sådan bankräkning där räntan gol/
skrivs i11sii11are11 den 31 december an
ses som tillgiinglig för lyftning denna 
dag. 

Bestämmelserna i 9 mom. andra 
och tredje styckena tillämpas också i 
fråga om förvärv ar riiu till ränta. 

6 m o m. Bctriiffande ränta som 
har erlagts i förskott gäller att av
drag inte medges för den del av rän
tan som belöper pa tid efter beskatt
ningsarets utgång. För ränta som en
ligt denna bestämmelse inte fåll dras 
av omedelbart medges avdrag med 
lika stora belopp för år räknat under 
återstoden av den tid som förskotts
betalningen har avsett. 

Rämekompcnsation för upplupen 
men inte förfallen ränta som utgår 
vid överlåtelse av fordran, behandlas 
inte som ränteintäkt eller ränte/I/gift 
utan medräknas i vederlaget re.1pek
tiFe a11skaff11ing.1TiirdN för ford
ringen 1·id beräkning av realisations
vinst. 

7 m o m. Utdelning från aktiebo
lag eller ekonomisk förening, som ut
går i förhållande till inköp eller för
säljningar eller efter därmed jämför
lig grund, är skattefri. när 11tdel
ningen endast innebiir en minskning 
i levnadskostnader. 

1 Iar skattskyldig p[i grund av sitt 
innehav av aktier i swnskt aktiebo
lag eller andelar i svensk ekonomisk 
förening erhållit företriidesriitt till 
teckning av sådant av företaget upp
taget vinstandelslån som avses i 2 * 
91110111. skall, om han utnyttjar före
trädesrätten, det värde som genom 
företriidesrätten kan anses ha till
förts honom inte anses utgöra intäkt 
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tillförts honom ink anses utgöra in
täkt av kapital. A1yttrar ha11 där
emot företriidesriitlrn. skall det 1·e
derlag han erhåller för drnna rät/ 
upptas som si/dan intäkt. 

(anv. till 38 *KL p. 2 fjärde stycket) 
Annan utdelning frän bostads

förcning eller bostadsaktiebolag än i 
andra och Tredje styckena sägs. som 
icke utg::itt i förh<lllande till inne
havda andelar eller aktier. räknas så
som intäkt av kapital för medlem
men eller delägaren. om och i den 
miin utdelningen överstiger sådana 
p{1 bcskattnings:\ret belöpande av
gifter och andra inbi..'talningar till 
föreningen eller bolaget. 1·ilka icke 
iiro att anse som kapitaltillskott. 

(38 * 1 mom. andra och fjärde styck
ena KL) 

Till imäkt 111· kapital riiknas ä1·en 
vad som i samband med ideell för
enings upplösning. medlems avgång 
ur föreningen e .d. utskiftas till med
lem utöver inbetald iföats. 

Säsom utdelning fr[m svensk eko
nomisk förening anses jämväl vad 
som vid föreningens upplösning ut
skiftats till medlem utöver inbetald 
insats. dock att vid upplösning ge
nom fusion. som avses i 2 § 4 mom. 
första stycket fogen (1947:5761 um 
s1atlig inkomstskall, s{1som utdelning 
i intet fall skall anses större belopp 
än som motsvarar vad medlemmen 
erhallit kontant eller eljest i annat iin 
andelar i den övertagande för
eningen. 

(anv. till 38 * KL p. 3 första styckt't) 
Beträffande avkastning av 

svenska aktier är huvudregeln att, 
diir wdc/ningrn ime 111gör intäkt <H' 
jordhruk.1ji1stighet. fastighet som 111'

ses i 2.f. § 1 mom. eller rörelse. den
samma tas upp som intiikt m· kapital 
för den som var ägare av kupongen 
eller av annan anledning hade rätt 
till utdelningen, när denna blev till
giinglig för lyftning. 
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av kapital. 

Annan utdelning från sådan bo
stadsförening eller sådant bostads
aktiebolag som a1•ses i 2 .~ 7 mom. än 
i form al' bostad eller annan förmån 
m· fastighet räknas såsom intäkt av 
kapital för medlemmen eller deläga
ren, ä1·en om den inte utgatt i förhål
lande till innehavda andelar eller ak
tier, om och i den mån utdelningen 
överstiger sådana på beskattnings
året belöpande avgifter och andra 
inbetalningar till föreningen eller 
bolaget. som inte enligt bestämmel
serna i 3 mom. femte stycket är att 
anse som kapitaltillskott. 

8 m om. Till utdelning räknas vad 
som i samband med ideell förenings 
upplösning, medlems avgång ur för
eningen e .d. utskiftas till medlem ut
över inbetald insats. 

Säsom utdelning från svensk eko
nomisk förening anses jämväl vad 
som vid föreningens upplösning ut
skiftats till medlem utöver inbetald 
insats, dock att vid upplösning ge
nom fusion. som avses i 2 § 4 mom. 
första stycket, sasom utdelning i in
tet fall skall anses större belopp än 
som motsvarar vad medlemmen er
hållit kontant eller eljest i annat än 
andelar i den övertagande för
eningen. 

9 m o m. Beträffande avkastning 
av svenska aktier är huvudregeln att 
densamma tas upp som intäkt för 
den som var ägare av kupongen eller 
av annan anledning hade rätt till ut
delningen. när denna blev tillgänglig 
för lyftning. 
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(38 * 1 mom. tredje stycket KL) 
För den. som genom köp. byte el

ler därmed jämförligt avtal förviirvat 
riitt till utdelning å svensk aktie eller 
å andel i svensk aktiefond eller eko
nomisk förening eller i utländskt bo
lag eller utländsk aktiefond. skall sa
som intäkt upptagas endast det be
lopp. varmed utdelningen eller. om 
förvärvaren i sin tur överltitit riitten 
till utdelning. den diirvid erhiillna 
valutan överstigit det vid förviirvet 
utgivna vederlaget för riitten till ut
delning. 

(anv. till 38 * KL p. 3 femte och 
sjätte styckena) 

Har diiremol riillen 1ill wdcl11ing il 
swnsk aklie genom köp, hrlc eller 
diirmed jiimförlig1 al'lal ö1·erlåti1.1· 
utan samhwul med Öl'erlå1else m· ak-
1ien. bliva. stlsom framgår m· 38 .~ 
i mom., siirskilda regler tillämpliga. 
Därest i st1dant fall frfiga uppkom
mer om avdrag för vederlag som ut
givits för förvärv av rätt till utdelning 
vid mer iin ett utdclningstillfälle. 
skall vederlaget anses belöpa pil de 
olika utdelningsposterna enligt för
delning å dessa med hiinsyn till pe
riodens längd och under iakttagande 
att. i den mån pit viss utdclningspost 
bclöpande vederlag ej kunnat ut
nyttjas sasom avdrag fr[m denna. det 
iiterstående beloppet må avriiknas å 
närmast följande utdelningspost el
kr utdelningsposter. Avser förvär
vet rätt till utdelning under obe
stiimd tid. bör. om ej siirskilda skäl 
föranleda till annat. vederlaget av
räknas under en period av tio t1r. 

Vad som gäller utdelning tl svensk 
aktie skall äga motsvarande tilliimp
ning beträffande utdelning il andel i 
svensk aktiefond eller ekonomisk 
förening, aktie eller annan andel i 
utländskt bolag eller utliindsk aktie
fond. 

(anv. till 38 * KL p. 5 och 6) 
Vad som giiller om utdelning fr[m 

utländskt bolag skall iiven tillämpas 
pil utdelning fr{m annan utländsk ju-
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För den. som genom köp. byte el
ler cHirmed jämförligt avtal förviirvat 
rätt till utdelning pä svensk aktie el
ler fh1 andel i svensk aktiefond eller 
ekonomisk förening eller i utländskt 
bolag eller utländsk aktiefond. skall 
s{1som intäkt upptagas endast det be
lopp. varmed utdelningen eller. om 
förviirvaren i sin tur överlMit riitten 
till utdelning. den därvid erh;tllna 
valutan överstigit det vid förviirvet 
utgivna vederlaget för rätten till ut
delning. 

Uppkommer i sadant fall frftg:a om 
avdrag för vederlag som utgivits för 
förvärv av rätt till utdelning vid mer 
än ett utdelningstillfölle. skall veder
laget anses belöp pa de olika utdcl
ningsposterna enligt fördelning på 
dessa med hänsyn till periodens 
längd och under iakttagande att. i 
den mån på viss utdelningspost belö
pande vederlag ej kunnat utnyttjas 
såsom avdrag fran denna. det [1ter
stående beloppet får avräknas på 
närmast följande utclelningspost el
ler utdclningsposter. Avser förvär
vet riitt till utdelning: under obe
stiimd tid, bör, om ej särskilda skiil 
föranleder till annat. vederlaget av
ri1knas under en period av tio iir. 

Vad som giiller utdelning på 
svensk aktie skall äga motsvarande 
tillämpning beträffande utdelning 
pä andel i svensk aktiefond eller 
ekonomisk förening. aktie eller an
nan andel i utländskt bolag eller ut
liindsk aktiefond. 

I 0 m o m. Vad som giillcr om ut
delning fri'tn utländskt bolag skall 
även tillämpas på utdelning frän an-
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ridisk person. Sädan utdelning skall 
dock inte beskattas i den mån del
iigare i utländsk juridisk person en
ligt punkt 10 andra stycket av anvis
ningarna till 53 * har beskattats för 
den del av den utländska personens 
vinst som belöper på delägaren. Ut
delning frf111 dödsbo efter person, 
som vid sitt fr{111fälle inte varit bosatt 
eller stadigvarande vistats här i ri
ket. till i Sverige bosatt dcliigare av 
inkomst, som förviirvats under den 
tid delägarna suttit i oskift bo - men 
givetvis ej utskiftning av den avlid
nes cftcrliimnade tillg{111gar - skall 
hiir i riket bli förcmftl för beskatt
ning. Fr;ln denna föreskrift medde
las likväl ett undantag i 54 .§första 
stycke/ e. 

1 samband rm:d utdelning på andel 
i bolag i utländsk stat tillgodoföres i 
vissa fall utdelningsmottagaren sär
skilt belopp (skattetillgodohavande) 
som betalas ut genom den utländska 
statens försorg inom ramen för ett 
system för nedsättning av skatt pä 
utdelad bolagsvinst. Exempel på så
dant skattetillgodohavande är 
"avoir fiscal" i Frankrike och "tax 
credif' i Storbritannien. Vad som 
gäller om utdelning fran utliindskt 
bolag skall tillämpas även på skatte
tillgodohavande. 

(anv. till 41 *KL p. 5) 
Skatte1illgodolzara11dc som avses i 

punk/ 6 m· a11l'is11i11gama till 38 .~ 

hiinföres till samma beskattningsår 
som den utdelning pä vilken skatte
tillgodohavandet är grundat. 

(anv. till 38 * KL p. 9) 
Har egendom avyttrats mot ve

derlag i form av en livsvarig livränta 
som ingi1tt i vinstberiikning enligt 
punk/ 3 av w11•isningarna till 35 §, 

skall det årliga vederlaget anses ut
göra ränta till så stor del som fram
kommer vid tilHimpning av tabellen 
i 32 § 2 mom. med utgfmgspunkt i 
mottagarens Mder. Är livräntan be
roende av flera personers liv pi1 så 
sätt att elen upphör vid den först av-
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nan utländsk juridisk person. Sådan 
utdelning skall dock inte beskattas i 
elen mån delägare i utländsk juridisk 
person enligt punkt 10 andra stycket 
av anvisningarna till 53 *har beskat
tats för elen del av elen utländska 
personens vinst som belöper på del
ägaren. Utdelning från dcclsbo efter 
person, som vid sitt frånfälle inte va
rit bosatt eller stadigvarande vistats 
här i riket. till i Sverige bosatt del
ägare av inkomst. som förvärvats 
under elen tid delägarna suttit i oskift 
bo - men givetvis ej utskiftning av 
elen avliclnes efterlämnade till
gångar - skall här i riket bli föremål 
för beskattning. Från denna före
skrift meddelas likväl ett undantag i 
7.~ 9mom. 

I samband med utdelning på andel 
i bolag i utländsk stat tillgodoföres i 
vissa fall utdelningsmottagaren sär
skilt belopp (skattetillgodohavande) 
som betalas ut genom den utländska 
statens försorg inom ramen för ett 
system för nedsättning av skatt på 
utdelad bolagsvinst. Exempel på så
dant skattetillgodohavande är 
"avoir fiscal" i Frankrike och "tax 
creclit'' i Storbritannien. Vad som 
gäller om utdelning från utländskt 
bolag skall tillämpas även på skatte
tillgodohavande. 

Sådan/ ska1te1i//godolzavande hän
förs till samma beskattningsår som 
den utdelning på vilken skattetillgo
dohavandet är grundat. 

J 1 mo m. Har egendom avyttrats 
mot vederlag i form av en livsvarig 
livränta som ingått i vinstberäkning 
enligt 24 9 5 mom., skall det årliga 
vederlaget anses utgöra ränta till så 
stor del som framkommer vid till
lämpning av tabellen i 32 ~ 2 mom. 
kommwzalskattelagnz ( 1928:370) 
med utgångspunkt i mottagarens ål
der. Är livräntan beroende av flera 
personers liv på så sätt att den upp-
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lidnes död. tillämpas tabellen med 
utgångspunkt i den äldstes ålder. 
Sbll livräntan däremot utgå till den 
sist avlidncs död, tillämpas tabellen 
med utgångspunkt i den yngstcs ål
der. Om den person vars ålder är be
stämmande vid tillämpningen av ta
bellen har avlidit och livriintan skall 
fortsätta att utgå under viss tid, till
Himpas tabellen med utgångspunkt i 
den ålder den avlidne skulle ha upp
nått umkr beskattningsåret. 

Har egendom avyttrats mot ett 
med livränta jämförligt periodiskt 
vederlag och skall utöver ett fast år
ligt belopp även utga tillägg som till 
sin storlek är beroende av föränd
ringar i det allmänna prisläget eller 
liknande förhållande skall tillägget 
anses som ränta. 

(anv. till 39 §KL p. 7) 
Belopp som enligt punkt 9 av an

visningarna till 38 * anses som ränta 
skall för utgivaren anses som gäld
räma enligt 1 mom. 
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hör vid den först avlidnes död, till
lämpas tabellen med utgångspunkt i 
den ~ildstes ålder. Skall livräntan 
diiremot utgå till den sist avlidncs 
död, tillämpas tabellen med ut
gängspunkt i den yngstes ålder. Om 
den person vars Meter är bestäm
mande vid tillämpningen av tabellen 
har avlidit och livräntan skall fort
sätta att utgå under viss tid, tilläm
pas tabellen med utgångspunkt i den 
ålder den avlidne skulle ha uppnått 
under beskattningsåret. 

Ilar egendom avyttrats mot ett 
med livränta jämförligt periodiskt 
vederlag och skall utöver ett fast år
ligt belopp även utgå tillägg som till 
sin storlek är beroende av föränd
ringar i det allmänna prisläget eller 
liknande förhi\llande skall tillägget 
anses som ränta. 

Belopp som enligt detta moment 
anses som ränta skall för utgivaren 
anses som skuldriinw. 

I 2 mo m. Överstiger wdel11i11ge11 
på aktier i el/ fåmamföretag så stor 
procent av den skattskyldiges an
skaffningskostnad för aktierna och 
lämnade ovillkorliga kapitaltillskott 
som svarar mot statsläneräntan vid 
beskattningsårets ingång med tilliigg 
ar fem proce/lfenheter, skall över
skjutande belopp tas upp som intiikt 
av tjiinst. Har aktierna förvärvats på 
annat siitt än genom köp, byte eller 
därmed jämjiJrligt fång, skall a11-
skafji1ingskost11ade11 beräknas med 
tillämp11i11g av 24 § 1 mom. tredje 
stvcket. 

Understiger 11tdelni11ge11 visst år 
det högsta belopp som på grund av 
första stycket får tas upp som intäkt 
ar kapital, ökas det belopp som se
nare år får tas upp som intäkt av ka
pital i mot.1·1·<1rande mån (sparad llt

delning). Belopp som svarar mot 
kvarstående sparad utdelning liiggs 
för varje tlr till anskaffningskostna
den vid beräkning enligt första 
stycket. 
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Vid myttring av aktier i ett fåmans
företag skall hälften av den del av 
realisatio11Svi11sren som överstiger 
kvar.\'fående sparad 111del11ing tas upp 
som intäkt m· tjä11s1. 

Res1ä111melserna i första-tredje 
styckena gäller ä1·en under de när
maste tio åren efter det att ett företag 
upphört att rnra ji1man.1företag i 
frilga om utdelning eller realisations
vinst på aktier som den skattskyldige 
eller någon ho11om närstående ägde 
niir företager upphörde att vara få
mumjoretag eller har f örl'ärvat med 
stöd 111· sådana aktier. 

Bestiimmelsema i j'örsta-tredje 
styckena tilliimpas endast om den 
skattskyldige eller någon honom när
stäende l'arit verksam i företaget i be
tvdande omfattning under någon del 
av den senaste tioårsperioden. Be
stiimmelsema gäller dock äi·en om 
den skattskyldige eller den honom 
närstående under någon del av den 
senaste tioårsperioden varit verksam 
i err annat fåmansföretag, som bedri-
1•er samma eller likartad 1·erksamhet, 
under förursiittning att denna verk
samlze1 inte påbörjades senare än tio 
år ejier det att verksamheten i det 
först m·sedda företaget upphörde. 

Om den skattskyldige visar att llt

omstiirnde i betydande om[ attning 
äger del i joretaget och har rätt till ut
delning, skall bestämmelserna i för
sta-tredje styckena inte tillämpas, 
om illle särskilda skäl föreligger. 
Hiirl'id heaklas iiven förhållandena 
under den senaste tioårsperioden. 
Med ll/omstående avses sådana per
so11er pä vilka bestämmelserna i för
sta-tredje styckena till följd av femte 
stycket inte skall tillämpas. I fråga 
0111 realisationsvinst tillämpas reg
lerna inle heller i den mån den skatt
skyldige visar att vinsten med hänsyn 
till gjorda löneuttag. amalet an
s1iillda. företagets verksamhet och 
tillgdngar samt övriga omständighe
Jer illle är hä11förlig till de11 skattskyl
diges eller 11ågo11 ho11om närståendes 
arbetsinsats. 

Om den ska11skyldige.1· make el-
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ler - säritl gäller skuttskyldig under 
18 är - förälder iir eller under någon 
del av den .1·enas1e 1ioår.1perioden har 
rnril 1·erksam i förewge1 i be1ydande 
omjimning och om den skattskyldi
ges beskatmingsbara förvärvsin
komsl, med bortseende från det be
lopp som enligt bestämmelserna i 
första-tredje styckena skall tas upp 
som intäk1 av 1jänst, 11nders1iger ma
ken.i· eller förälderns beskatmings
bara förvän·sinkomst. skall vid be
räkning enligt 10 § a1· skatt på tjäns
teintäkten den skattskyldige.i· beskatt
ningsbara förl'än'sinkomst, innan 
tjänsteintäkten beaktas, anses mot
svara makens eller förälderns be
skattningsbara förvärvsinkom.1·t. 

Med verksamhet eller innehav av 
aktier i ett jilma11.1företag likställs 
1•erksamhet eller aktieinnehav i ett 
annat företag inom samma koncern. 

Vad som förstås med f åmansföre
tag och närstilrnde framgår av punkt 
14 m· anvisningarna till 32 .li kommu
nalskauelagen (1928:370). Vid be
dömningen a1· om ett fåtal personer 
äger ak 1ierna i ett fåmansföretag skall 
dock sådana delägare anses som en 
person, som .1jälrn eller genom nå
gon närstående är eller under någon 
del av den senaste tioårsperioden har 
1·ari1 1·erk.rnmma i före1age1 i bety
dande omjilltnin[i. 

Vad som i detta moment sägs om 
aktier i ett f dmansf öret ag gii//er också 
andelar i ett sildant företag. Med ak
tier och andelar likställs andra så
dana av företaget utginza finansiella 
instrument som m·ses i 27 § I mom. 

I 3 mo m. Arslutas verksamheten 
i en fön•ärl'skälla inom inkomstsla
get niiringsrerksamhet och uppkom
mer underskott i fön·ärvskii//an vid 
taxeringen för det år då verksamhe
ten upphör. får m·drag för underskot
tet ske enligt vad som gäller för reali
sation.1f örlust vid niirm1L1·t följande 
111xering eller, om den skattskyldige 
yrkar det, denna och de två närmast 
därefter följande taxeringarna. Rätt 
till ardrag föreligger inte i den mån 
underskottet beror på att tillgångar 

Prop. 1989/90: 110 

173 



N11varande lydelse Föreslagen lydelse 

elier tjänster tagits 11t 11r förviirvskiil
la11 wan att tlllagsbeskattning skett. 

Räu till avdrag för underskott före
ligger inte i fråga om självständig nä
ringn·erksamhet i utlandet eller när 
den skattskyldiges verksamhet i ett 
handelsbolag upphör genom att an
delen ö1·erlåts. 

Bestämmelserna i anvisningarna 
till 26 * kommunalskalle/agen 
( 1928:370) tillämpas också i fall som 
avses i första stycket. 

I 4 m om. Vad som återstår av in
täkt av kapital efter avdrag utgör in
komst av kapital. 

Uppkommer underskott vid be
räk11inge11 medges skauereduktion 
enligt 2 .~ 4mom. uppbörds/agen 
(1953:272i. 

4 §1-l 

Frå11 det sammanlagda beloppet av 
den skattskyldige.i· inkomster från 
olika förvärvskiillor får, med iaktta
gamle m• föreskriften i 22 .~. avdrag 
göras för underskott i förvärvskälla 
med de /Jegränsningar som anges i 
46 * l mom. andra-femte styckena 
komm1111alska11elage11 ( 1928:370). 
Vad som siigs i tredje stycket a1• nyss
nämnda moment gäller dock inte 
ifniga om s1•enskt aktiebolag vars ak
tier noteras på börs eller är före mål 
för liknande notering eller i fråga om 
dotterföretag till sådant bolag. 

Vidare medges avdrag för vinstdel
ningsskau som har påförts den skatt
skyldige under året före taxerings
ilret. 

Skattskyldig som har varit bosatt 
här i riket under hela beskattnings
året eller del av detta. fiir avdrag för 
periodiskt understöd. egenavgifter. 
försäkringspremier m.m. i elen om
fattning som anges i 46 * kommunal
skattclagen. 

Att awlrag i11te iir medgivet för 11n
derskott som 11ppkommit före eller i 
samband med l'issa förewgsöl'erlå
telser framgår m· 2 * 5 mom. 

l-l Senaste lydelse I 98fi: 1114. 

Skattskyldig som har varit bosatt 
här i riket under hela beskattnings
året eller del av detta. får avdrag för 
periodiskt understöd, egenavgifter, 
försäkringspremier m.m. i den om
fattning som anges i 46 § kommunal
skattelagen ( 1928:370). 
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5 §15 

Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges inkomster från olika 
jörvärrskäl/or. minskat i förekom
mande fall med s~ldant avdrag som 
avses i 4 och 4a!i§ utgör taxerad 
inkom.1·t. 

Den taxerade inkomsten avrundas 
nedåt, för skattskyldig som avses i 
JO !i I 1110111. till helt hundratal kro
nor och för annan skattskyldig till 
helt tiotal kronor. 

Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges inkomster av närings
l'erksamhet och tjänst, minskat i 
förekommande fall med sådant av-
drag som avses i 4 §. utgör tax c rad 
förvärvs in koms/. 

6 * 

Den taxerade för\'ärvsinkomstnz 
avrundas nedåt. för fvsiska personer 
och dödshon till helt hundratal kro
nor och för annan skattskyldig till 
he It tiotal kronor. 

J mom. 1" Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger, såframt ej annat 
föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av 
överenskommelse eller beslut. varom i 20 och 21 §§ sägs: 

a) fysisk persern: a) fysisk person: 
för inkomst som avses i denna lag dels för inkomst som avses i denna 

enligt de grunder som anges i 53 § lag enligt de grunder som anges i 
I mom. a kommunalskattelagen 53 § l mom. a kommunalskattclagen 
( 1928:370) samt, såvitt avser tid un- (1928:370), 
der vilken han ej varit bosatt här i ri- dels savitt avser tid under vilken 
ket. för inkomst genom utdelning på han ej varit bosatt här i riket, 
andelar i svenska ekonomiska för- för inkomst genom utdelning på 
eningar: andelar i svenska ekonomiska för

eningar: 

10 S.:nastc lyd.:bc l'J8l: lOOO. 
1"Scnastc lydL'lsc 19~9: 10-10. 

för löpande inkomster som hänför 
sig till pri1'atbostadsfastighet och pri
vatbostad här i riket; 

för vinst vid avyttring uv fastighet 
hiir i rike! eller m· egendom som a~·
ses i 26 !i och som innefattar 11yttjan
deriitt till ett hus eller del av ett hus 
här i riket; 

fiir vinst ~·id avyttring dels uv aktier 
och andelar i andra si-enska aktieho
/ag, handelsbolag och ekonomiska 
föreningar än sådana som avses i 2 § 
71110111., dels av konvertihla sk11/de
brel' och konl'ertibla vi11standelsbe
vis som utgivits av sve11ska aktiebo
lag, dels av såda11a av s1'enska aktie
bolag utfästa optionsräl/er som avser 
rätt till 11yteckni11g eller köp av aktie 
och bliFit utfästa i före11i11g med skul
debrev och dels optioner och termi-
11er som avser något av nu niim11da fi
nansiella instrument, om överlåtaren 
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l'id något tillfälle under de tio kalen
derår som närmast föregå// det år då 
avyt1ri11gen skedde haft sill egentliga 
bo och hemvist här i riket eller stadig
mrande 1•istats hiir; 

b) svenska aktiebolag och sfidana bolag, som enligt särskild författning äro 
skyldiga att avstii sin vinst. ekonomiska föreningar. samebyar. samfund, stif
telser. verk. inrättningar och andra inländska juridiska personer. dock såvitt 
giiller stidana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jäm
förligt siitt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten tax
erats s<lsom siirskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller reglc
ringssamfällighet: 

för all inkomst. som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats: 
c) utHindska bolag: c) utländska bolag: 
för inkomst av hiir /Jeliigen fastig- för inkomst av niiringSl'erksamhet 

het: som hiinf ör sig till fastighet eller fast 
för inkomst av rörelse, som här be- driftställe här i riket; 

drivits frå11 fast driftställe: 
för 1·inst vid icke yrkesmässig av

yttring m· fastighet eller rörelse här i 
riket eller tillbehör till säda11 fi1stighet 
eller rörelse och av egendom som av
ses i 35 § 3 a mom. ko111m11nalskatte
lage11 och som innefattar nyttjande
rätt till ett hus eller del av ett hus här 
i riket: 

för inkomst m• 11iiringsverksamhet 
vid avyttring av egendom som avses 
i 26 § och som innefattar nyttjande
rätt till ett hus eller del av ett hus här 
i riket: 

för slutlig skatt eller tillkommande skatt. som restituerats. avkortats eller 
avskrivits. i den män avdrag därför av bolaget åtnjutits vid tidigare års taxe
ringar: samt 

för inkomst genom utdelning å andelar i svenska ekonomiska föreningar: 
d) andra utliindska juridiska personer än utländska bolag: 
för inkomst som anges under c med avdrag för delägares inkomst som av

ses i punkt lO andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen. 
I fraga om vad som avses med fast driftställe giiller vad som sägs i punkt 3 

av anvisningarna till 5.1 ~ kommunalskattelagen. 
2 m o m. 17 Vanliga handelsbolag. 2 m o m. Vanliga handelsbolag, 

kommanditbolag. enkla bolag. rede- kommanditbolag, enkla bolag, rede-
rier och juridiska personer, som en- rier och juridiska personer. som en-
ligt författning eller pa därmed jäm- ligt författning eller pä därmed jäm-
förligt siitt bildats för att förvalta an- förligt sätt bildats för att förvalta an-
nan samfällighet än si1dan som har nan samfällighet än sådan som har 
taxerats såsom siirskild taxeringsen- taxerats sasom särskild taxeringsen-
het och avser marksamfällighet eller het och avser marksamfällighet eller 
regleringssamfällighct. taxeras inte. regleringssamfällighct, taxeras inte, 
utan deras inkomst hänförs till de utan deras inkomst hänförs till de 
siirskilda delägarnas inkomst med 
belopp. som för en var motsvarar 
hans andel av bolagets. rederiets el
ler samfällighetens inkomst. Mot
svarande gäller utländsk juridisk 
person i frilga om inkomst som avses 

17 Scnast.: lydcls.: 1989:1040. 

särskilda delägarnas inkomst med 
belopp, som för en var motsvarar 
hans andel av bolagets. rederiets el
ler samfällighetens inkomst. Mot
svarande gäller utländsk juridisk 
person i fråga om inkomst som avses 
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i punkt 10 andra stycket av anvis
ningarna till 53 § kommunalskattela
gen ( 1928:370). Inte heller skall s.k. 
gru1•bolag taxeras, utan i stället skall 
en 1·ar m· dess delägare taxeras fär
den inkomst han åtnjlllit av bolagets 
1·erksamhet. 

3 mo m . ix Staten, landstingskom
muner, kommuner och andra mcnig
heter frikallas från skattskyldighet 
för all inkomst. 

7 § 

Föreslagen lydelse 

i punkt 10 andra stycket av anvis
ningarna till 53 § kommunalskattela
gen (1928:370). 

3 mo m. Staten, landstingskom
muner, kommuner och andra menig
heter samt pensionsstifte/ser enligt la
gen (1967:531) om /ryggande av pen
sionsutfästelse m.m. frikallas från 
skattskyldighet för all inkomst enligt 
denna lag . 

./ mom. 1'' Understödsförening som inte bedriver till livförsäkring hänförlig 
verksamhet eller som enligt sina stadgar inte får meddela annan kapitalför
säkring än si1dan som omfattar kapitalunderstöd på högst 1 000 kronor för 
medlem, 

akademier. allmänna undervisningsverk, sadana sammanslutningar av 
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt 
giillande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan för sådana 
sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som· enligt nämnda 
stadgar ankommer på sammanslutningarna, 

sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regional utveck
lingsfond som avses i förordningen ( 1978:504) om överförande av vissa upp
gifter från företagareförening till regional utvecklingsfond. regleringsföre
ning som avses i lagen (1967:340) om prisreglcring på jordbrukets område 
och i lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område, 

allmänna försäkringskassor, er- allmänna försäkringskassor, er-
bnda arbetslöshetskassor, pen- kända arbetslöshetskassor, perso-
sionsstifte/ser som avses i lagen nalstiftelser som avses i lagen 
(1967:531) om tryggande av pen- (1967:531) om /ryggande av pen-
sionsutfiistelse 111.m., personalstiftcl- sionsutfiistelse m.m. med ändamål 
ser som avses i samma lag med ända- uteslutande att lämna understöd vid 
mfil uteslutande att lämna understöd arbetslöshet. sjukdom eller olycks-
vid arbetslöshet, sjukdom eller fall, stiftelser som bildats enligt avtal 
olycksfall, stiftelser som bildats en- mellan organisationer av arbetsgi-
ligt avtal mellan organisationer av vare och arbetstagare med ändamål 
arbetsgivare \)Ch arbetstagare med att utge avgångsersättning till fri-
iindamål att utge avgångsersättning ställd arbetstagare eller främja åt-
till friställd arbetstagare eller främja gärder till förmån för arbetstagare 
Mgärder till förmän för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk 
som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsin-
att bli uppsagd till följd av driftsin- skränkning, förctagsnedläggelse cl-
skrLinkning, företagsnedläggelse el- ler rationalisering av företags verk-
ler rationalisering av företags verk- samhet eller med ändamål att utge 
samhet eller med ändamål att utge permitteringslöneersättning, bolag 
permittcringslönccrsättning, bolag eller annan juridisk person som av-

"Senaste lvddsc 1984: !Ool. 
1"Scnastc l}'delsc 1988: 1211. 

12 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del J 

Prop. 1989/90:110 

177 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 
eller annan juridisk person som av- ses i lagen (1984: 1009) om beslutan-
scs i lagen ( 1984: 1009) om beslutan- derätt för bolag eller annan juridisk 
derätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna per-
person med uppgift att lämna per- mitteringslöneersättning. sådana 
mitteringslöneersättning, sådana ömsesidiga försäkringsbolag som av-
ömsesidiga försäkringsbolag som av- ses i lagen om yrkesskadeförsäkring, 
ses i lagen om yrkesskadcförsäkring. 

Allmänna pensionsfonden, Allmänna sjukförsäkringsfonden, Alva och 
Gunnar Myrdals stiftelse, Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av far
macins utveckling m. m., Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag, 
Bryggeristiftelsen. Dag Hammarskjölds minnesfond, Fonden för industriellt 
utvecklingsarbete. Fonden för industriellt samarbete med u-länder, Fonden 
för svenskt-norskt industriellt samarbete, handelsprocedurrådet, Jcrnkonto
ret och SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige, så länge kontorets 
respektive kommissionens vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål 
och utdelning inte lämnas till delägare eller medlemmar, Nobelstiftclsen, 
Norrlandsfonden, Olof Palines minnesfond för internationell förståelse och 
gemensam säkerhet, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen industriellt utveck
lingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, 
Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling och produktutveckling, 
Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg. Stiftelsen Produk
tionstekniskt centrum i Borås för tekoindustriri- PROTEKO, Stiftelsen Pro
duktutvecklingscentrum i Östergötland, Stiftelsen Småföretagsfonden, Stif
telsen för samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet - SUN, Stif
telsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attacheverksamhet. Stiftelsen UV-hu
set. Stiftelsen ÖV-huset. Svenska bibelsällskapets bibelfond, Svenska kyr
kans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, Svenska Penninglotteriet Aktiebo
lag, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska UNICEF-kommitten, Sveri
ges exportråd. Sveriges turistråd, TCO:s internationella stipendiefond till 
statsminister Olof Palmes minne, Aktiebolaget Tipstjänst och Aktiebolaget 
Trav och Galopp 

frikallas från skattskyldighet för frikallas från skattskyldighet för 
all annan inkomst än inkomst av fas- all annan inkomst än inkomst av nä-
tighet. ringsverksamhet som hänför sig till 

innehav av fastighet. 
Vad som sägs i 6 mom. tredje och Vad som sägs i 6 mom. tredje och 

femte styckena har motsvarande till- femte styckena har motsvarande till-
lämpning i fråga om stiftelse som av- lämpning i fråga om stiftelse som av-
ses i detta moment. Att pensionsstif- ses i detta moment. 
te/se liigger avkastning till kapicalet 
medför dock skattskyldighet för all 
inkomst endast om stiftelsen har 
överskott på kapitalet enligt 15 § la-
gen ( 1967:531) om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m. 

5 mo m. 211 Ideella föreningar som 5 mo m. Ideella föreningar som 
uppfyller i fjärde stycket angivna uppfyller i fjärde stycket angivna 
villkor frikallas från skattskyldighet villkor frikallas från skattskyldighet 
för all annan inkomst än inkomst av för inkomst av näringsverksamhet 
fastighet och rörelse. Sådana för- som inte hänför sig till innehav av 
eningar är också frikallade från fastighet eller till rörelse. Sådana 
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skattskyldighet för inkomst av fas
tighet som tillhör föreningen och 
som har använts på siitt anges i 3 
kap. 4 * fastighetstaxeringslagen 
( 1979: 1152) och för sådan inkomst 
av fastighet och av rörelse som till 
huvudsaklig del härrör från verk
samhet som har naturlig anknytning 
till föreningens allmännyttiga ända
mM eller av hävd utnyttjas som fi
nansieringskiilla för ideellt arbete. 
Öi·riga inkomster av fastighet, utom 
inkomster som avses i 7 mom., och 
m• rörelse utgör således i sin helhet 
skattepliktig inkomst för för-
en ingen. 

Föreslagen lydelse 

föreningar är också frikallade från 
skattskyldighct för inkomst som 
hänför sig till innehm· av fastighet 
som tillhör föreningen och som har 
använts på sätt anges i 3 kap. 4 §fas
tighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) 
och för sådan inkomst som hänför 
sig till förvaltningsenhet avseende in
nehav av fastighet eller till särskild 
f örviin'.1Terksamhet avseende rörelse 
och som till huvudsaklig del härrör 
från verksamhet som har naturlig 
anknytning till föreningens allmän
nyttiga ändamål eller av hävd utnyll
jats som finansieringskälla för ideellt 
arbete. Annan inkomst som hänför 
sig till innehai· av fastighet, utom in-
kom.1·t som avses i 7 mom., och till 
rörelse utgör således i sin helhet 
skattepliktig inkomst för för
eningen. 

Inkomst som direkt härrör från föreningens ideella verksamhet, t.ex. hy
ror som en samlingslokalägande förening uppbär på grund av upplåtelse av 
lokaler för allmännyttigt ändamål, entreavgifter till idrotts- och kulturevene
mang o.d., skall anses ha naturlig anknytning till föreningens ändamål. Det
samma gälkr inkomst av verksamhet som utgör ett direkt led i det ideella 
arbetet, t.ex. om en naturskyddsförening säljer affischer. märken och böcker 
för att öka intresset för föreningens verksamhet eller om en handikappföre
ning siiljer varor avsedda för handikappade personer. Kravet på naturlig an
knytning skall rn:kså anses uppfyllt om en förenings kommersiella verksam
het har karaktiir av service till medlemmarna och andra som deltar i den 
ideella verksamheten. Detta får exempelvis anses vara fallet om en idrotts
förening i mindre skala siiljer förfriskningar eller idrottsartiklar i sina klubb
lokaler. Inkomst av verksamhet. som inte har annat samband med det ideella 
arbetet än att den skall finansiera detta, skall däremot anses sakna naturlig 
anknytning till en förenings allmännyttiga ändamål. 

Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete räk
nas anordnande av hingo och andra lotterier. fester, basarer. försäljnings
och insamlingskampanjer samt sådan biografrörelse som bedrivs av nykter
hetsförening eller förening med huvudsakligt ändarna! att tillhandahålla all
männa samlingslokaler. Detsamma gäller verksamhet som består i att en för
ening uppl<ltcr reklamutrymme på klubbdriikter eller i föreningens samlings
lokaler e.d. 

En ideell förening iir skattebefriad enligt första stycket om 
a) föreningen har till huvudsakligt syfte att - utan begränsning till viss fa

miljs, vissa familjers. föreningens medlemmars eller andra bestämda perso
ners ekonomiska intressen- främja ändamäl som anges i 6 mom. eller andra 
allmännyttiga iindamäl, såsom religiösa, välgörande. sociala. politiska, 
konstniirliga. idrottsliga eller därmed jämförliga kulturella iindamal, 

b) föreningen i sin verksamhet uteslutande eller sa gott som uteslutande 
tillgodoser iindarnål som anges under a, 

e) föreningen inte vägrar nagon inträde som medlem, om inte med hiinsyn 
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till arten elln omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens 
syfte eller annan orsak särskilda skäl motiverar det, samt 

d) föreningen bedriver en verksamhet som skäligen svarar mot avkast
ningen av föreningens tillgiingar. 

Skattemyndigheten kan efter ansökan medge att förening, som avser att 
anskaffa fastighet eller annan anläggning avsedd för den ideella verksamhe
ten. skall kunna anses hänförlig under detta moment utan hinder av att för
eningen inte uppfyller under fjärde stycket cl angivet villkor. Medgivande av 
detta slag far avse högst fem beskattningsår i följd och kan förenas med vill
kor om ställande av siikerhct e.d. för den inkomst- eller förmögenhetsskatt 
som enligt sjunde stycket kan komma att påföras föreningen pfa grund av 
taxering för det eller de beskattningsår medgivandet avser. Beslut i anled
ning av sädan ansökan för överklagas genom besvär hos riksskatteverket. 
Besviiren skall ha kommit in till riksskatteverket inom en månad från det 
föreningen fick del av det överklagade beslutet. Beslut av riksskatteverket i 
fraga som avses här för inte överklagas. 

Medgivande enligt föregäende stycke för lämnas även då en förening avser 
att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten 
pit en fastighet som brukas av föreningen. 

Har förening inte inom föreskriven tid genomfört den investering för vil
ken medgivanck enligt femte eller sjätte stycket lämnats eller har föreningen 
underlåtit att iaktta annat i sådant beslut angivet villkor, skall föreningen 
taxeras för de beskattningsi1r som medgivandet avsett efter de regler som 
skulle ha gällt om nl1got medgivande inte hade lämnats. I fråga om sådan 
taxering giiller bestiimmelserna i 4 kap. 19-22 §§ taxeringslagen (1990:00) i 
tillämpliga delar. 

Det förh[1llandet. att en ekonomisk förening med stöd av 14 § lagen 
( 1987:668) om införande av lagen ( 1987 :66 7) om ekonomiska föreningar fått 
best{1 som registrerad förening. utgör inte hinder mot att föreningen vid till
liimpning av denna lag behandlas såsom ideell förening. 

Riksskatteverket far. om siirskilda skäl föreligger, efter ansökan förklara 
att förening, som har till huvudsakligt ändamäl att främja nordiskt samar
bete. i fri1g:a om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning av denna lag skall 
anses jiimstiilld med förening som avses i första stycket. Sådant beslut för. 
niir omstiindigheterna ger anledning till det' av riksskatteverket aterka\\as. 
Beslut. som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, for inte överkla-
gas. 

6 mom .:> 1 Kyrkor, sjukviirclsin
riittningar vilkas verksamhet inte be
drivs i vinstsyfte, barmhärtighetsin
riittningar, kapitalspar/onda som 
111"ses i lagen I 1983:890) om alle
mamsparande. stiftelser som har till 
huvudsakligt iindam~ll att under 
samverkan med militär eller annan 
myndighet stiirka rikets försvar eller 
att, utan hegrlinsning till viss familj, 
vissa familjer eller besWmda perso
ner. friimja viird och uppfostran av 
barn eller Himna understöd för bere
dande av undervi~ning eller utbild-

"Senaste lydelse 1985:263. 

6 mo m. Kyrkor, sjukvårdsinrätt
ningar vilkas verksamhet inte be
drivs i vinstsyfte. barmhärtighetsin
riittningar, stiftelser som har till hu
vudsakligt ändamål att under sam
verkan med militär eller annan myn
dighet stärka rikets försvar eller att, 
utan begränsning till viss familj, 
vissa familjer eller bestämda perso
ner. främja vård och uppfostran av 
barn eller lämna understöd för bere
dande av undervisning eller utbild
ning eller utöva hjälpverksamhet 
bland behövande eller främja veten-
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ning eller utöva hjiilpverksamhet 
bland behövande eller främja veten
skaplig forskning samt hushållnings
sällskap med stadgar som har fast
ställts av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer 

frikallas friin skattskyldighet för 
all a1111w1 inkomst iin inkomst ar fas
tighet clkr rörelse. 

Föreslagen lydelse 

skaplig forskning samt hushållnings
sällskap med stadgar som har fast
ställts av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestiimmer 

frikallas från skattskyldighet för 
inkomst ai· näringsverksamhet som 
inte hänjår sig till inneha\' av fastig
het eller till rörelse. 

Med kyrka avses en till svenska kyrkan hörande lokalkyrka. domkyrka 
e.d. i dess egenskap av ägare till viss för svenska kyrkans verksamhet avsedd 
egendom. 

Fragan om skattskyldigheten för stiftelse skall bedömas med hänsyn till 
det ändamM som tillgodoses i den bedrivna verksamheten. 

Stiftelse som i sin verksamhet friimjar flera ändamål anses hänförlig under 
detta moment, om verksamheten huvudsakligen avser att tillgodose ända
mål av sädan beskaffenhet som sägs i första stycket. Detta anses vara fallet, 
om i verksamheten endast i ringa omfattning foimjas ändamål av annan art. 

Om stiftelse under längre tid inte bedrivit eller inte kan väntas komma att 
bedriva verksamhet i en omfattning som skäligen svarar mot avkastningen 
på stiftelsens tillgimgar. är stiftelsen oavsett dess ändamål skattskyldig för all 
inkomst. 

Vad som sägs i 5 mom. nionde stycket har motsvarande tillämpning i fråga 
om stiftelse. 

8 mo m. 22 Svenska aktiebolag 
och svenska ekonomiskaföreningar 
frikallas från skattskyldighet för ut
delning frän svenska aktiebolag. 
s1'enska ekonomiska föreningar och 
wländska bolag i den omfattning 
som anges nedan. 

I cli:t följande färstä.1· med förewg 
svenskt aktieholag och .n-ensk ekono
misk förening. Med utdelning för
stas sil.dan utdelning på akcie i 
s1·enskt aktiebolag eller andel i 
srensk ekonomisk förening som har 
uppburits i förhållande till inne
havcla aktier eller andelar clkr som 
har uppburits efter annan grund 
men inte iir avdragsgill för det utde
lande företaget enligt 2 s 8 mom. 
första stycket. Bestämmelserna i 
fjiirdc-.1J«tte styckena nedan gäller 
inte sil.dan utdelning.för förlagsinsat-
ser. som iir avdragsgill fqr det utde-
lande företaget. 

Företag. som 11tesl11tande eller så 
gott .1om uteslwande förvaltar viirdc
papper eller likartad lös egendom 

22senaste lydelse 1989: lll4ll. 

8 mo m . i'vlottagare av utdelning 
från svenskt aktiebolag och s1·e11sk 
ekonomisk förening iir frikallade 
friin skattskyldighet i den omfatt
ning som anges nedan. Med utdel
ning förstås sådan utdelning som har 
uppburits i förhMlande till innc
havda aktier eller andelar elkr som 
har uppburits efter annan grund 
men inte är avdragsgill för det utde
lande företaget enligt 2 § 8 mom. 
första stycket. Bestämmelserna i 
tredje stycket nedan gäller inte sådan 
utdelning på förlagsinsatser. som är 
avdragsgill för det utdelande företa
get. 

Svenskt aktiebolag eller svensk 
ekonomisk förrning som förvaltar 
värdepapper eller likartad lös egen-
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(förvaltningsförctag). är frikallat 
friin skattskyldighet för utdelning i 
den mån sammanlagda beloppet av 
den wdelning som företager har upp
burit under heskallningsåret motsva
ras av utdelning som företaget har 
beslutat för samma beskattningsår 
eller. i fråga om im·estmentföretag, 
lll' heslutad utdelning ökad med en 
fjiirdedel. Med investmentföretag 
förstås förvaltningsföretag, rnr.1· upp
gift l'äsentligen iir alt genom ett viil
fördelat värdepappersi1111ehm· er
bjuda aktie- eller wulelsiigare riskför
delning och vars aktier eller a11de/ar 
iigs av ett stort antal fvsiska personer. 

Företag, som bedriver bu11k- eller 
a1111an pe1111ingrörelse eller sådan rö
relse l'id sida11 av an11a11 l'erksamhet. 
iir frikallat från skal/skyldighet för 
wde/11ing på sådan aktie eller andel 
som i11nehas som el/ led i organi.rntio
nen av företagets 1•erks11mhet till drn 
del denna m·ser annar än förralllling 
Il\' fastighet, 1•iirdep11pper eller diir
med likartad lös egendom. 

Företag som bedril'er f örsäkri11gs
rörelse är frikallat från skattskyldig
het för wdelning under förutsiillning 
all företager iir skadef örsiikri11gsan
stalt och 11tddni11gen belöper på så
da11 aktie eller a11del som i1111ehas 
som el/ led i org11nisatio11e11 m• förew
gets försiikri11gsrörelse. 

Företag .1·om ime al'ses i tredje
femte styckena är frikallat från skatt
skyldighet för utdelning pil. såda11 
aktie eller andel som inte utgör om
sättningstillgång i företagets verk
samhet under förutsättning att 
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dom och därutöver inte - direkt eller 
indirekt - bedriver någon eller emias1 
obe1ydlig verksamhet (förvaltnings
företag). är frikallat frän skattskyl
dighet för utdelning i den mån sam
manlagda beloppet av utdelningen 
motsvaras av utdelning som företa
get har beslutat för samma beskatt
ningsår. Som förmltningsf öret ag an
ses inte investmentföretag som avses 
i 2 .~ /Omom. 

Sl'enskt aktiebolag eller svensk 
ekonomisk förening är med undan
tag m· liiförsäkringsföretag, invest
mentföretag och förvaltningsföretag, 
frikallat fran skattskyldighet för ut
delning pä näringsbetingade aktier 
eller andelar. Detsamma gäller 
.n·ensk sparbank och svenskt ömsesi
digt sktuleförsäkring4öretag. ;\,/ed 
niiringshetingad aktie eller andel av
ses aktie eller andel som inte utgör 
omsättningstillgång i företagets 
verksamhet under förutsättning att 

a) det sammanlagda röstetalet för företagets aktier eller andelar i det utde
lande företaget vid beskattningsårets utgang motsvarade en fjärdedel eller 
mer av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i det utdelande företaget, 
eller 

b) det görs sannolikt att innehavet 
av aktien eller andelen betingas av 

b) det görs sannolikt att innehavet 
av aktien eller andelen betingas av 
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jordhruk, skogshruk eller rörelse 
som bedrivs av företaget eller av 
företag som med hänsyn till ägande
rättsförhållanden eller organisato
riska förhällanden kan anses stå det 
nära. 

Skattefrihet enligt själle stycket 
föreligger dock inte för utdelning på 
aktie eller andel i förvaltningsföre
tag. om förvaltning.1företaget äger 
mer än enstaka aktier eller andelar 
på vilka utdelning skulle ha varit 
skattepliktig om aktierna eller ande
larna hade ägts direkt av det företag 
som äger aktien eller andelen i för
valtningsförctaget. 

Om särskilda skiil föreligger, kan 
riksskalleverket medge dels att före
tag, som inte iir förrnltningsföretag 
enligt tredje stycket men vars 1·erk
samhet till i11te oviise11tlig del består i 
förvaltning av viirdepapper eller diir
med likartad lös egendom, skall i be
skattningsavseende behandlas som 
så dam förl'liltning.1företag, dels att 
förvaltning.1företag, som är moder
företag i en koncern och som ombe
sörjer vissa gemensamma uppgifter 
för koncernens riikning, inte skall i 
beskattningshiinseende behandlas 
som förvalt11i11g.1företag. Riksskatte
verkets heslllf i fråga som hiir avses 
får i11te ö1•erklagas. 
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verksamhet som bedrivs av företaget 
eller av företag som med hänsyn till 
äganderättsförhållanden eller orga
nisatoriska förhållanden kan anses 
stå det nära. 

Skattefrihet enligt tredje stycket 
föreligger dock inte för utdelning på 
aktie eller andel i förvaltningsföre
tag eller investmentföretag, om detta 
äger mer än enstaka aktier eller an
delar på vilka utdelning skulle ha va
rit skattepliktig om aktierna eller an
delarna hade ägts direkt av det före
tag som äger aktien eller andelen i 
förvaltningsföretaget eller invest
mentföretaget. 

Förvärvar företag aktie eller andel Förvärvar företag aktie eller andel 
i annat företag och är det inte up- i annat företag och är det inte up-
penbart att det företag som gör för- penbart att det företag som gör för-
värvet därigenom erhåller tillgång värvet därigenom erhåller tillgång 
av verkligt och särskilt värde med av verkligt och särskilt värde med 
hänsyn till ägarföretagets rörelse el- hänsyn till ägarföretagets verksam-
/er kapitalf örl'llltning, föreligger inte het, föreligger inte skattefrihet enligt 
skattefrihet enligt detta moment för detta moment för utdelning på ak
utdelning pä aktien eller andelen av tien eller andelen av sådana medel 
sådana medel som vid förvärvet som vid förvärvet fanns hos det ut-
fanns hos det utdelande företaget delande företaget och som inte mot-
och som inte motsvarar tillskjutet svarar tillskjutet belopp eller inbe-
belopp eller inbetald insats. Utdel- tald insats. Utdelning anses i första 
ning anses i första hand gälla andra hand gälla andra medel än sådana 
medel än sådana som motsvarar till- som motsvarar tillskjutet belopp cl-
skjutet belopp eller inbetald insats. ler inbetald insats. 

Riksskatteverkct kan på ansökan förklara att svenskt företag skall vara 
frikallat från skattskyldighet för utdelning på aktie eller andel i utländskt bo
lag. 
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Som förutsättning för att en siidan förklaring skall lämnas gäller 
a) att utdelningen skulle ha varit skattefri enligt vad som ovan i detta mo

ment sagts för det fall det utdelande bolaget hade varit svenskt och 
b) att den inkomstbeskattning som det utländska bolaget är underkastat i 

den stat cHir det iir hemmahörande är jämförlig med den inkomstbeskattning 
som skulle ha skett enligt denna lag. om inkomsten hade förvärvats i Sverige 
av svenskt företag. 

Förklaring som nyss sagts får inte liimnas i de fall dii. skattebefrielse eller 
nedsiittning av skatt kan följa av bestämmelse i överenskommelse enligt 
20 *. 

Riksskatteverkets beslut i frt1ga som här avses för överklagas hos rege
ringen genom besvär. 

8 ~F1 

Skattskyldig fysisk person. som Skattskyldig fysisk person. som 
har varit bosatt hiir i riket under be- har varit bosatt här i riket under be-
skattnings~1rct, har r~itt till statligt skattningsåret, har rätt till statligt 
grundavdrag friln den taxerade in- grundavdrag från den taxerade för-
ko111sten, varvid bestiimmelsana i 1·ärvsinkomste11, varvid bestämmcl-
48 * 2 och 3 mom. samt 49 ~ kommu- serna i 48 § 2-4 mom. kommunal-
nalskattelagen ( 1928:370) skall till- skattelagen ( 1928:370) skall tilläm-
liimpas. pas. 

Ideell förening. som avses i 7 * 5 mom. första stycket, äger att från den 
taxerade inkomsten {1tnjuta statligt grundavdrag med 15 000 kronor. 

1 111u111. c~ Skmtskyldigs b('skatt
ningsbara inkomst skall, med beak
t1111de <Il" bcstiimmelsema i I I.~. fast
stiillas enligt de i 2 och 4 mom. an
gil'lw grunderna. 

2 mom .c' Nir fvsisk person, so111 
har 1·arit hosa11 hiir i riket under hela 
eller nägon dd m· beskaflningsåret, 
wgörs den /Jeskat1ningsbara inkom.1·
tcn m· den taxerade inkomsten mins
kad med statligt grundavdrag. 

Har ilrn skallskyldigcs skat1cför
miig11 l'arit 1·iiscntligen nedsaf/ under 
beskauningsårct al' sådan anledning, 
som anges i 50 ~ 2 mom. andra, 
tredje eller jjiirde stycket kommunal~ 
skat1elagen ( J928:37UJ, jlir den skafl
skyldiges taxerade inkomst minskas, 
fiJrutom med statligt grundawlrag, 
med yflcrligare al'drag enligt bestäm
melserna i 11ii11111da lagrum. 

Vad hiircjier åtC'rstår ai·rwulas 

'
3 Senas Il' lnklsc 1986:508. 

cJScnaste l~ddsc 1982:416. 
'' Lydelsc ~nligt prnp. 1989/90:74. 

9 § 
Den taxerade förvärvsinkomsten 

minskad med statligt grundavdrag 
utgör beskallningsbar förviin·sin
komst. 
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nedåt till helt hundratal kronor och 
wgiir beska1tnings/111r inkomst. 

För fåre11ing. som iiga rätt till 
grundavdrag cnligt S .~. 111,f!.Öffs den 
beskattningsbara inkomsten ar den 
taxaade inkomste11 minskad med 
statligt grundal'drag. 

4 mo m. 2'' För annan skaltskyldig 
ii11 som i 2 mom. m•ses 11tgör den tax
erade inkomstrn tillika beskaunings
bar inkomst. 

Föreslagen lydelse 

9 a *2' 
Statlig inkomstskatt utg~tr i j(1mz 

m· grundbe/opp och tilläggsbelopp. 
Grundlielopp heriiknas bara om den 
heskattningshara i11kom.1Nn uppgitr 
till min~t 100 kronor. Tilliiggshelopp 
beräkn11.1· hara för skattskyldiga som 
m·ses i JO~ 1 mom. 

Den beskatt11ingsbara inkomsten 
är underlag ji)r grundbeloppet. Un
derlaget får tilliiggsbelopp f11stställs 
enligt bestiimmel.ffnw i I 0 § 3 mom. 

Statlig inkomstskatt utgår när 11n
derlaget för skallen uppg~lr till minst 
IOU kronor. 

10 * 
I 111 om. 2' För fysiska personer 

och dödsbon beräknas grundbelopp 
och tilläggshelopp enligt följande. 

Grundheloppet utgör /()() kronor 
samt: 

niir beskattningsh11r inkomst i111e 
iil·erstiger 7,5 basenheter: 

3 procem lff den hesk11ttningsbara 
inkomsten; 

när beskauningsbar inkomst ö1·er
stiger 7,5 basenheter: 

grwuiheloppet för 7,5 basenheter 
och 10 proce11t a\' ätcrstoden. 

Tilliiggshc/oppet lltgör: 
när 11mlalag<'l .för tilläggsbelopp 

enligt 3 mom. i111e ö1·erstiger 19 hus
enheter: 

14 procent ar den del m· u11der/aget 
som ärerstiger I 4 basenheter; 

niir underlaget Öl'erstiger 19 bas
enheter: 

tilliiggsbeloppet för 19 basenheter 
och 25 proce/ll av äterstoden. 

2''Senastc lydelse l 9S2:416. 
27 Srnask lvdl'ls..: 19S6:50S. 
''Senaste 1;dl'lsc 191>9: lfll 6. 

För fysiska personer och dödsbon 
beräknas statlig inkomstskall enligt 
följande. 

Skatt på förl'iirvsinkomst utgör 
100 kronor .rnmt 20 proce11t av den 
del av den beskattningsbara förviirl's
i11komste11 som överstiger en skikt
griins på 170 000 kronor 1·id /992 års 
taxering. Vid följande taxeringar 
uppgår skiktgriinsen till skiktgränsen 
för föregående tuxeringstlr m11/tipli
cerad med det jämförelsetal, Il/tryckt 
i procellt, som a11ger förhållundet 
mella11 det allmänna prisläget i okto
ber andra året jiJre taxeringsåret och 
prisläget i oktober tredje året före tax
eringsåret med tillägg ar tl'll procenr
e11heter. Skiktgriimen ji1ststiil/.1· av re
geringen .{öre lllgången av andra året 
före taxeringsåret och a1·r111ula~ 

nedilt till helt lz11ndmtal kronor. 
Skatt pä kapitalinkomst wgör 30 

procent m· inkomsten ar kapital en
ligt 3 § 14 mom. 
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10 a §~" 
För andra skattskyldiga iin sådana För andra skattskyldiga än fysiska 

som avses i JO .9 I mom. utgör grund- personer och dödsbon, utgör statlig 
beloppet 40 procent av den hcskatt- inkomstskall 30 procent av den he
ningsbara inkomsten. Dock lllgör skattningshara inkomsten. 
grundbeloppet för jimziljestiftelser 
52 procent av den beskallningsbara 
inkomsten och för lilförsäkringsans-
talter så1·itt 11ngårförsäkringsrörelsen 
50 profflll ar drn beskattningsbara 
inkomsten. 

Med familjestiftelse arses i denna 
lag stiftelse, som enligt de för den
samma gällande stadgar har till hu
l'lldsakligt ändamål att tillgodose 1•iss 
jilmiljs, rissa jim1iljers eller bestämda 
personers ekonomiska intressen. 

11 § 
I mom . 111 Äkta makar. som under beskattningsåret levt tillsammans, taxe

ras envar för sin inkomst. varvid anvisningarna till 52 § kommunalskattela
gen ( 1928:370) tillämpas. 

A\'(lrag, som i 9 .~ 2 mom. andra 
stycket siigs. beräknas för l'llrdera 
maken för sig. l'llrl'id bestämmel
serna i 52 ~ I mom. andra och tredje 
styckena kommunalskattelagcn till
liimpas. 

I·H 
I mom. 31 Skattskyldig taxeras enligt denna lag i hemortskommunen. Sak

nar skattskyldig hcmortskommun. skall han taxeras i Stockholm. 
Vad som förstäs med hemorts- Vad som förstas med hemorts-

kommun för fysisk person och kommun för fysisk person och 
dödsbo följer av 3 § jämförd med dödsbo följer av 2 § 1 mom. jämfört 
66 § kommunalskattelagen med 66 § kommunalskattelagcn 
( 1928:370). För bolag eller annan (1928:370). För bolag eller annan 
sammanslutning. som enligt 3 § sammanslutning, som enligt 2 § 
tredje stycket skall hctraktas som 12 mom. skall betraktas som svensk 
svensk ekonomisk förening. gäller ekonomisk förening, gäller som 
som hemortskornmun den kommun, hemortskommun den kommun, 
inom vilken den verkliga ledningen inom vilken den verkliga ledningen 
av företaget utövades den 1 novem- av företaget utövades den 1 novem-
ber näst före det år som närmast ber näst före det ar som närmast 
föregf1tt taxeringsärct. föregått taxeringsåret. 

För annan juridisk person än som nyss sagts gäller som hcmortskommun 
den kommun, där vederbörande styrelse eller förvaltning den 1 november 
näst före det i1r. som nlirmast föregått taxeringsåret. hade sitt säte eller där 
syssloman eller ombud vid nämnda tid var bosatt. 

c"Senaste lnklsl' 1989:1016. 
-'0 Senaste l~delse 1986:508. 
31 Senaste lydelse J 98-1: 1061. 
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(anv. till 36 *KL p. 1 första stycket) 
Vid beräkning av realisationsvinst 

skall sil.som infakt tas upp rnd som 
erhållits för den avyttrade egendo
men med avdrag för försäljningspro
vision och liknande kostnader. Av
drag för - med iakttagande dock m· 
de särskilda fiJre.1krifier som gäller 
enligt punktl'ma 2 a-2 d nedan - ske 
för alla omkostnader för egendomen 
(omkostnadsbeloppet). s{t]edes för 
erlagd köpeskilling jämte inköps
provision. stiimpelskatt o.d. (in
gangsvärdet) och för vad som ned
lagts pti förbiittring av egendomen 
(förbiittringskostnad) m.m. I om
kostnadsbeloppet för inte inräknas 
kostnader som täckts genom bidrag 
frim stat eller kommun eller genom 
näringsbidrag. 

(35 ~ 2 mom. tredje stycket KL) 
Har my11rad filstiglu't förvärvats 

av den skattskyldige genom arv. tes
tamente. g[1va. bodelning eller annat 
fäng som icke iir jämförligt med köp 
eller byte. anses fastigheten förvär
vad genom det köp. byte eller där
med jiimförliga föng som skett när
mast dessförinnan. 
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Beräkning av realisationsvinst 

24 .~ 

1 mo m. Vid beräkning av realisa
tionsvinst skall såsom intäkt tas upp 
det 1·ederlag som överenskommits för 
den avyttrade egendomen med av
drag för försäljningsprovision och 
liknande kostnader. Avdrag får - i 
den mån inte annat anges - ske för 
alla omkostnader för egendomen 
(omkostnadsbeloppet). således för 
erlagd köpeskilling jämte inköps
provision. stämpelskatt o.d. (in
g<lngsvärdet) och för vad som ned
lagts pä förbättring av egendomen 
(förbättringskostnad) m.m. I om
kostnadsbeloppet får inte inräknas 
11tgifter som täckts genom bidrag 
frän stat eller kommun eller genom 
näringsbidrag. 

I fräga om förpliktelser som avses 
i 3 ~I mom. skall- om inte annat an
ges - som intäkt tas upp vad som er
hållits vid ingåendet av förpliktelsen, 
medan avdrag får ske för vad som ut
givits får upphörandet av förpliktel
sen. 

Har den aryttrade egendomen för
värvats av den skattskyldige genom 
arv. testamente. giiva. bodelning el
ler annat fång som icke är jämförligt 
med köp eller byte. anses egendo
men förvärvad genom det köp, byte 
eller därmed jämförliga fång som 
skett närmast dessförinnan. Har den 
skattskyldige förl'ärvat ett finansiellt 
instrument som avses i 27 § I mom. 
eller 29 § I mom. genom ett sådant 
fång, får han som anskaffningsvärde 
tillgodoräkna sig ett belopp motsm
randr det avdrag, som örerlåtaren 
med tillämpning av den i 27 § 2 mom. 
angiww genomsnittsmetoden eller 
27 § 3 1110111. skulle ha fått göra om 
han avyttrat instrumentet på ö1•erlå
telsedagen. Motsvarande gäller vid 
f örrärr ai· sådan egendom som avses 
i 30 § fjärde stycket. Har den skatt
skyldige genom arv, testamente eller 
bodelning med anledning av makes 
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(.l'i § 2 mom. fjärde stycket KL) 
Vad som siigs om realisa1ionsl'i11.1·1 

genom avyttring av fastighet gäller 
oavsett om fastigheten är belägen 
inom eller utom riket och äger till
lämpning iiven p~i tomtriitt. ström
fall och riittighet till vattenkraft. 

(anv. till 35 §KL p. 5) 
En delägare i ett handelsbolag 

skall anses ha avyttrat sin andel i bo
laget om andelen inlöses eller bola
get upplöses. 

Har andelen övergatt till någon 
annan pi1 annat sätt än genom köp. 
byte eller diirmed jämförligt föng 
och är det justerade ingängsvärdet 
enligt punkt 2 il av 11nl'is11i11gama till 
36 .~ negativt. skall beskattning ske 
som om andelen avyttrats. 

(anv. till 35 ~KL p. 7) 
Inlöses andel i aktiefond eller ut

skiftas fondens behiillna tillg<'mgar 
till fondandclsiigare i samband med 
att fonden upplöses. skall 1·id 1ill
lii111p11i11g m• 3 1110111. anses som om 
fo11d1111delsiigaren myttrat sin andel 
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död fiirriin•a/ egendom som har 111-
gjort omsä1tni11gs1illgång hos den m·
lidne och 111gör egendomen enligt be
s/ämmelscma i p1111k1 5 m· wn·isning
ama till 21 .~ komm1111alska1telagen 
(1928:3701 inte omsättningstillgång 
hos den skattskyldige gclller - i ställe! 
för vad som stadgas i första me
ningen - 1111 egendomen skall anses 
a11skafji1d filt det bokförda värdet. 

Vad som sägs om l'inslberäkning 
1·id avyttring av fastighet gäller oav
sett om fastigheten är belägen inom 
eller utom rikd och äger tillämpning 
även på tomträtt, strömfall och rät
tighet till vattenkraft. Om byggnad 
finns bestiimmelser i .J ~ komm11nal
ska11elagen (1928:370). 

2 m o 111. 1'vfed avyttring av egen
dom m·ses försäljning, byte eller där
med jämförlig ö1·erlätelse av egen
dom. Med aryttring jämställs det fal
lel 1111 el/ finansiellt instrument defini-
1i1·t ji)rlorar silt värde genom att det 
bolag som givil lit instrumenlet 11pp
löses genom konk11rs eller likvida-
1io11. Med al'yttring jämställs också 
att tiden fiir wnyttjande av en option 
löpt ut utan att op1io11en har wnytt
jats. Med a1·y11ring avses däremot 
illle 111lå11ing a1• egendom jör blank
ning. 

En delägare i ett handelsbolag 
skall anses ha avyttrat sin andel i bo
laget om andelen inlöses eller bola
get upplöses. 

Har andelen övergMt till nagon 
annan pa annat sätt än genom köp. 
byte eller diirmed jiimförligt fang 
och iir det justerade ingirngsvärdet 
enligt 28 !$ negativt, skall beskatt
ning ske som om andelen avyttrats. 

Inlöses andel i aktiefond eller ut
skiftas fondens behallna tillg{mgar 
till fondandelsiigare i samband med 
att fonden upplöses, skall myttring 
m· andelen anses ha skett mot veder
lag motsvarande vad f ondamlelsäga-
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mot vederlag motsvarande vad han 
uppbär vid inlösen eller utskiftning. 

(anv. till 36 § KL p. 4 fjärde stycket) 
Avdrag för realisationsförlust pä 

grund av avyttring av en fastighet till 
st1dan niirst~knde som avses i 35 * 3 
mom. sista stycket får göras endast i 
den mån fastighetens marknadspris 
vid avyttringen visas understiga de 
omkostnader för vilka avdrag med
ges vid beriikning av realisationsför
lusten. 
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ren uppbär vid inlösen eller utskift
ning. 

Utnylljas el/ fi11ansiellt instrument, 
som avser teckningsriill, delriiu, före
triidesriit1 till teckni11g av l'instandels
lån, köpoption, termin, optionsriill, 
ko11vertihelt skuldebre1· eller kvnver
tihelt vimta11delsbe1·is, för förviirv av 
aktier eller annan egendom, anses 
de/la inte som en avwtring av det lll

nylljade instrumentet. A11skafji1ings-
1·tlrdet för den förviirvade egendo
men är summan m· anskafji1ingviir
det för instrumentet och annat 1·eder
lag. 

3 m o m. A1·drag medges i11te för 
reali.rntionsförlust till följd av au 
egendom avyttrats till ett pris under 
111ark11adsvärdet 0111 det inte framgår 
ar omstii11dighetema att överlåtaren 
saknat m·sikt att öka mottagarens 
förmögenhet. 

Har den skattskyldige eller någon 
ho11om närstående på grund av avytt
ringen direkt eller indirekt tillförsiik
rats en riillighet eller förmån som -
trots att den a1· särskilda skiil inte 
skall äsiillas något 1•ärde 1·id beräk
ning m· rcalisatiomTinst - ändå får 
antas ha el/ viirde, skall detta värde 
heakta.1· 1·id bedömningen av om rea
lisationsförlust uppkommit. 

4 m o m. Skattskyldighet för vinst 
respekti1·e avdragsriill för förlust vid 
avy1tri11g av egendom intriider det he
skattningsår då egendomen avyttras. 
Vinst och förlust beräknas diin·id på 
grundl'lll av alla intiikter och kostna
der som iir hänförliga till aryuringen. 
Avdrag för realisatiomjörlust med
ges endast om förlusten är definitiv. 

Ar intäktens storlek beroende av 
riss framtida hiindclse och kan till 
följd hiirav intiiktens totala belopp 
inte jäststiillas vid den taxering som 
är i fråga, skall tillkommande belopp 
beska/tas rid wxeringen för det eller 
de år dd de/la belopps storlek blir 
kiind. Däfl'i<I skall beska11ningen ske 
pä grundrnl av förhållandena 1·id av
y11ringen och med tilliimpning av de 
heskauningsregler som gällde vid 
taxeringen för a1yttringsåret. 
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Skattskyldighet för i•inst respek
tire avdrugsriitt för förlust i samband 
med wfärdande av en köp- eller sälj
option med en löptid på högst ett år 
inträder för det beskatlningsår då lll
färdaren frigörs från sina åtaganden. 
Om lllfärdaren på grund m· optionen 
säljer den underliggande egendomen 
skall han öka försäljning.~priset med 
den tidigare uppburna ersättningen 
(premien) i·id beräkning av vinst. 
Om wfiirdaren på grund av optionen 
köper egendom, dras premien av 
från anskaffningsriirdet för egendo
men. om denna avyttras senast under 
det beskattningsår då premien skall 
fas upp till beskallning. I fråga om 
option med längre löp/id iin ett år, in
/räder skattskyldighet för det beskatt
ningsår då op1ionen 11/färdas. Del 
som nyss sagts om behandlingen av 
premien gäller även be träff ande op
tioner med den längre löp1iden, om 
försäljning på grund av optionen re
spektive avyllring av egendom som 
köpts på grund av optionen sker 
samma år som optionen wfärdats. 
Med oplion m•ses ett finansiellt in
strument som ger innehavaren rätt all 
köpa eller sälja aktier, obligationer 
eller annan egendom till ett visst pris 
eller en riill att erhålla betalning, vars 
storlek beror på värdet av egendo
men. aktieindex eller liknande. 

Skattskyldighet för vins/ respeklire 
avdrags rätt för förlust på grund (ll' en 
termin inlriider jiJr det beskattningsår 
då ful/görandet enlig! 1erminsavtale1 
skall ske. Med termin m·ses el/ av/al 
om köp m· aktier, obligalioner eller 
annan egendom vid en viss framtida 
tidpunk I och till el/ bes1äm1 pris eller 
en rätt att erhålla helalning, rars stor
lek beror på värdet av egendomen, 
aktieindex eller liknande. 

I fråga om avyttring som m·sel/ lå
nad aktie (hlankningsaffär) inträder, 
om inte den skattskyldige vid 1id
p11nk1en för m·y11ringen äger aktie av 
samma slag och sort, skattskyldighe1 
för det beskattningsår då en motsva
rande aktie fön·iin•ats och åtastii/lts 
till långivaren, dock senast året ejier 
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(anv. till 35 § KL p. 3) 
I Iar egendom avyttrats mot ve

derlag i form av en livsvarig livränta 
skall intäkten heräknas till det kapi
taliserade värdet av livriintan med 
tillämpning av tabell IlI till lagen 
( 1947:577) om statlig förmögenhets
skatt. Är livriintan beroende av flera 
personers liv på så sätt att den upp
hör vid den först avlidnes död be
stäms kapitalvärdet efter den äldstcs 
levnadsålder. Skall livräntan där
emot utgi1 till den sist avlidncs död 
beräknas värdet efter den yngstes ål
der. 

Har i överlatelseavtalet överens
kommits att livräntan skall utgå livs
varigt, dock högst ett avtalat antal 
år, bestäms intäkten med tillämp
ning av tabell Il till lagen om statlig 
förmögenhetsskatt med utgångs
punkt i det antal itr livräntan högst 
skall utg{1 om det belopp som fram
kommer vid en s{1dan beräkning är 
lägre än vad som följer av första 
stycket. Skall livräntan i stället utgå 
livsvarigt, dock minst ett avtalat an
tal ;lr, hestäms intäkten med tillämp
ning av tahell Il till nämnda lag om 
det belopp som framkommer vid en 
siidan heräkning iir högre än vad 
som följer av första stycket. 

Upphör en livsvarig livränta till 
följd av dödsfall som inträffar inom 
fem ilr friin utgimgcn.av det iir skatt
skyldighet inträdde pil grund av av
yttringen får som intäkt i stället för 
vad som anges i första och andra 
styckena tas upp det sammanlagda 
livräntebelopp som utgått om intäk
ten därmed hlir lägre. 

(anv. till 36 § KL p. 2 a tjugonde 
stycket) 

Avyttrar delägare i fåmansföretag 
eller honom närstående person fas
tighet till företaget får vid vinstbe
räkningen fas1ighetens ingång1Tärde 
icke beriiknas på grundral m· 1axe
ri11g.~viirde enlig! .1jiille och .1jwule 
styckena. Ej heller får omräkning gö-
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del heskauningsår då avyttring av 
den lånade aktien skedde. 

5 m o m. Har egendom avyttrats 
mot vederlag i form av en livsvarig 
livränta skall intäkten beräknas till 
det kapitaliserade värdet av livrän
tan med tillämpning av tabell IIl till 
lagen ( 1947:577) om statlig förmö
genhetsskatt. Är livräntan beroende 
av flera personers liv på så sätt att 
den upphör vid den först avlidnes 
död bestäms kapitalvärdet efter den 
äldstes levnadsålder. Skall livräntan 
däremot utgå till den sist avlidnes 
död beräknas värdet efter den yngs
tes älder. 

liar i överlåtelseavtalet överens
kommits att livräntan skall utgå livs
varigt, dock högst ett avtalat antal 
år, bestäms intäkten med tillämp
ning av tabell Il till lagen om statlig 
förmögenhetsskatt med utgångs
punkt i det antal år livräntan högst 
skall utgå om det belopp som fram
kommer vid en sådan beräkning är 
lägre än vad som följer av första 
stycket. Skall livräntan i stället utgå 
livsvarigt, dock minst ett avtalat an
tal år, bestäms intäkten med tillämp
ning av tahell Il till nämnda lag om 
det belopp som framkommer vid en 
sädan heräkning är högre än vad 
som följer av första stycket. 

Upphör en livsvarig livränta till 
följd av dödsfall som inträffar inom 
fem år frim utgimgen av det år skatt
skyldighet inträdde på grund av av
yttringen för som intäkt i stället för 
vad som anges i första och andra 
styckena tas upp det sammanlagda 
livräntebelopp som utgått om intäk
ten därmed blir lägre. 

6 m om. Avyttrar delägare i få
mansföretag eller delägare närstå
ende person egendom till företaget, 
skall vid vinstberäkningen vederla
get tas upp som intäkt endast till den 
del det inte överstiger egendomens 
marknadsvärde. Av punkt 14 andra 
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ras enligt tionde stycket eller tillägg 
göras enligt tolfte stycket. Riksskatte-
1•erket jilr medge undantag från he
stiimmelsema i detla stvcke om det 
kan amagas att a1·y11ri11ge11 sket/ av 
organisatoriska l'ller andra synner
liga skiil. Mot hcslut av riksskatte
verket i sådan fråga far talan icke 
föras. 

(anv. till 35 §KL p. 2) 
Vid avyttring av fastighet skall 

realisationsvinst och realisationsför
lust beräknas siirskilt för varje avytt
rad taxaingsenhet eller del av taxe
ringsenhet. 

Har tvi1 eller flera vid avyttrings
tillfället befintliga taxeringsenhetcr 
tidigare under innehavet helt eller 
delvis ing[1tt i samma taxcringsen
het. skall dock. om den skattskyl
dige begär det. beräkningen göras 
som om taxeringsenheterna vid av
yttringstillfället utgjorde en enda 
taxeringsenhet. I fräga om en taxe
ringsenhet som endast delvis har in
gätt i den förutvarande taxeringscn
hetcn giiller vad nu har sagts endast 
under förutsiittning att mer iin hälf
ten av enhetens vid avyttringstillfäl
let giillande taxeringsvärde helöper 
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stycket av anvisningarna till 32 § 
kommunalskattclagen (1928:370) 
framgår att överskjutande del av ve
derlaget skall beskattas som intäkt 
av tjänst. 

Vad som sägs i första stycket gäl
ler inte när hela vederlaget enligt det 
där angivna lagrummet skall beskat
tas som intäkt av tjänst. I sådana fall 
skall avyttringen inte till nägon del 
beaktas vid beräkning av överlåta
rens inkomst av kapital. 

Vid avyttring som avses i första 
stycket far vinsten inte beräknas en
ligt 25 § 9 mom. eller 26 § 7 mom. 
Vad nu sagts giillcr dock inte om den 
avyttrade egendomen helt eller till 
huvudsaklig del skall användas i 
företagets näringsverksamhet. 

Riksskatteverket far om synner
liga skäl föreligger medge undantag 
frän hestämmclscrna i tredje 
stycket. Riksskatteverkcts heslut får 
inte överklagas. 

25 § 

1 mo m. Vid avyttring av fastighet 
skall realisationsvinst och rcalisa
tionsförl ust beräknas särskilt för 
varje avyttrad taxeringsenhet eller 
del av taxcringsenhet. Ingår sådan 
privathostad.1fastighet. som avses i 
5 § kommunalskattelagen 
( 1928:370), tillsammans med annan 
egendom i en taxeringsenhet, beräk
nas 1•inst eller förlust särskilt för pri
rnthostad.1fastigheten. 

I Iar två eller flera vid avyttrings
tillfiillet befintliga taxcringsenheter 
tidigare under innehavet helt eller 
delvis ingått i samma taxeringsen
hct. skall dock. om den skattskyl
dige hegär det. beräkningen göras 
som om taxeringsenheterna vid av
yttringstillfället utgjorde en enda 

· taxeringsenhet. I fraga om en taxe
ringsenhet som endast delvis har in
gätt i den förutvarande taxeringsen
hctcn gäller vad nu har sagts endast 
under förutsättning att mer än hälf
ten av enhetens vid avyttringstillfäl
let gällande taxeringsvärde belöper 
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på den del som har ingått i den förut
varande enheten. lliinsyn tas inte till 
den indelning i ta.rc>ringsenhetcr som 
liar förelegat före den I januari 1952. 

Vid tilliimpningcn av bestämmel
serna om del av fastighet. i punkt 4 
tindra stycket nedan och i punkt 2 a 
trettonde-artonde styckena av anvis
ningarna till 36 § skall som fastighet 
anses varje vid avyttringstillfället be
fintlig taxeringscnhet eller sådan 
~törre enhet som på grund av be
stämmelserna i föregående stycke 
behandlas som en enda taxeringsen
het. 

(anv. till 35 §KL p. 4) 
Med avyttring av fastighet likställs 

överföring av mark eller andel i sam
fällighet genom fastighetsrcglcring 
enligt 5 kap. och uppdelning i lotter 
genom klyvning rnligt 11 kiip. fastig
hetsbildningslagen ( 1970:988), om 
överföringen eller uppdelningen 
sker mot ersättning helt eller delvis i 
pengar, samt avstående av mark ge
nom inlösen enligt 8 kap. samma 
lag. Har den ersättning i pengar som 
en skattskyldig erhållit på grund av 
en överföring enligt 5 kap. eller en 
uppdelning enligt 11 kap. nämnda 
lag inte överstigit 5 000 kronor. är 
dock inte nt1gon del av vinsten skat
tepliktig. Om ersättningen i pengar 
överstiger 5 000 kronor, skall som 
skattepliktig inkomst tas upp så stor 
del av hela realisationsvinsten som 
ersättningen i pengar, minskad med 
5 000 kronor, utgör av det totala ve
derlaget för överföringen eller upp
delningen, minskat med 5 000 kro
nor, dock att den skattepliktiga in
komsten inte skall tas upp till högre 
belopp än som motsvarar den del av 
ersättningen i pengar som överstiger 
5 000 kronor. 

Avyttring av fastighet anses vidare 
föreligga när ägare av fastighet fött 
engångsersättning på grund av all
framtidsupplåtelse. 1 liirmed avses 
ersättning på grund av sådan m
skränkning i förfoganderätt till 
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på den del som har ingått i den förut
varande enheten. 

Vid tillämpningen av bestämmel
serna om del av fastighet i 2 mom. 
andra stycket och 6 mom. skall som 
fastighet anses varje vid avyttrings
tillfiillet befintlig taxeringsenhet el
ler sädan större enhet som på grund 
av bestämmelserna i föregående 
stycke behandlas som en enda taxe
ringsenhct. 

2 m o m. Med avyttring av fastig
het likställs överföring av mark eller 
andel i samfällighet genom fastig
hetsrcglering enligt 5 kap. och upp
delning i lotter genom klyvning en
ligt 11 kap. fastighetsbildningslagen 
( 1970:988), om överföringen eller 
uppdelningen sker mot ersättning 
helt eller delvis i pengar. samt av
stående av mark genom inlösen en
ligt 8 kap. samma lag. Har den er
sättning i pengar som en skattskyldig 
erhallit på grund av en överföring 
enligt 5 kap. eller en uppdelning en
ligt 11 kap. nämnda lag inte översti
git 5 000 kronor, är dock inte någon 
del av vinsten skattepliktig. Om er
sättningen i pengar överstiger 5 000 
kronor, skall som skattepliktig in
komst tas upp så stor del av hela rea
lisationsvinsten som ersättningen i 
pengar, minskad med 5000 kronor, 
utgör av det totala vederlaget för 
överföringen eller uppdelningen, 
minskat med 5 000 kronor, dock att 
den skattepliktiga inkomsten inte 
skall tas upp till högre belopp än 
som motsvarar den del av ersätt
ningen i pengar som överstiger 5 000 
kronor. 

Avyttring av fastighet anses vidare 
föreligga när ägare av fastighet fött 
engångsersättning p:'i grund av all
framtidsupplätelse. Härmed avses 
ersättning på grund av sådan in
skränkning i förfoganderätt till fas-
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fastigheten som skett" enligt natur
vårdslagen ( 1964:822) eller på grund 
av motsvarande inskriinkningar en
ligt andra författningar eller på 
grund av upplätclsl.' av nyttjanderätt 
eller scrvitutsriitt till fastigheten för 
obl.'gränsad tid (jfr punkt H 111· anvis
ningarna till 11 ~). Engiingsersiitt
ningen iir i dessa fall att bl.'trakta 
som köpeskilling, varvid si1 stor dd 
av fastigheten anses avyttrad som cr
siittningsbcloppet utgör av fastighe
tens hela viirde vid tiden för beslutet 
om inskriinkningen i förfoganderiit
tcn eller för upplätelsl.'n av nyttjan
derätten dlcr servitutsriittcn. 

Ilar den skattskyldige i samband 
med allframtidsuppbtelse fatt er
sättning p:'.1 grund av uppl{1tclsl.' av 
avvcrkningsrätt skall ersättningen, 
om den skattskyldige yrkar det, an
ses som eng{mgsersättning p[1 grund 
av allframtidsupphltelsen (jfr punkt 
5 tredje stycket 111• anl'isningama till 
21 §). liar den skattskyldige i nu av
sett fall fött ersiittning för avyttrade 
skogsprodukter, får 60. procent av 
ersättningen behandlas som en
gångsersättning på grund av allfram
tidsupplatclse. Vad som sägs i dl.'tta 
stycke giiller dock endast om skatte
plikt för ersiittningl.'n för avverk
ningsrätten eller skogsprodukterna · 
inträtt under samma beskattningsitr 

. som crsättningl.'n pi1 grund av all
framtidsupplåtc lsl.'n. 

Från det sammanlagda bdoppet 
av den eller de engångsersättningar 
som den skattskyldige under ett bc
skattnings~1r har fött pä grund av all
framtidsupph\telse iir han berättigad 
till avdrag med 5 000 kronor, om han 
inte visar att han haft avdragsgilla 
omkostnader enligt anvisningarna 
till 36 § till samma eller högre be
lopp. Avdraget får dock inte över
stiga det sammanlagda ersättnings
beloppct för upplåtelserna. 

(anv. till 35 § KL p. I) 
Skall viss del av vederlaget vid av

yttring av fastighet enligt punkt JO av 
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tigheten som skett enligt naturvårds
lagcn (1964:822) eller på grund av 
motsvarande inskränkningar enligt 
andra författningar eller på grund av 
upplåtelse av nyttjanderätt eller ser
vitutsrätt till fastigheten för obe
gränsad tid. Engångsersättningen är 
i dessa fall att betrakta som köpe
skilling. varvid så stor del av fastig
heten anses avyttrad som ersätt-· 
ningsbeloppet utgör av fastighetens 
hela värde vid tiden för beslutet om 
fastighetens hela värde vid tiden för 
beslutet om inskränkningen i förfo
ganderätten eller för upplåtelsen av 
nyttjanderätten eller servitutsrät
ten. 

Har den skattskyldige i samband 
med allframtidsupptatclse fått cr
siittning på grund av upplåtelse av 
avverkningsrätt skall ersättningen, 
om den skattskyldige yrkar det, an
ses som engångsersättning på grund 
av allframtidsupplåtelsen. Har den 
skattskyldig\.' i nu avsett fall fått er
sättning för avyttrade skogsproduk
ter, far 60 procent av ersättningen 
behandlas som engångsersättning på 
grund av allframtidsupplåtelsc. Vad 
som sägs i detta stycke gäller dock 
endast om skatteplikt för ersätt
ningen för avverkningsrätten eller 
skogsprodukterna inträtt under 

·samma beskattningsår som ersätt-
ningen på grund av allframtidsupp
låtclsen. 

Frän det sammanlagda beloppet 
av den eller de engångsersättningar 
som den skattskyldige under ett be
skattningsår har fått på grund av all
framtidsupplåtelse är han berättigad 
till avdrag med 5 000 kronor, om han 
inte visar att han haft avdragsgilla 
omkostnader till samma eller högre 
belopp. Avdraget får dock inte över
stiga det sammanlagda ersättnings
beloppct för upplå.tclserna. 

3111o111. Avser viss del av vederla
get vid avyttring av fastighet till-
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anvisningarna till 21 *·punkt 4111· an
visningarna till 24 § eller punkt 1 111· 

anvisningarna till 28 § tas upp som 
intäkt m· fastighet eller lll' rärelse, 
medräknas inte denna del av veder
laget vid berlikning av realisations
vinst. 

(anv. till 36 * KL p. 2 a första-tredje 
styckena) 

Skall vid beräkning ar realisa
tionsvinst på grund ai· avyllring ar 
fastighet 1'('{/erlagetfiJr 1·iss del m·fas
tigheten tas upp som intäkt m· jiutig
het eller m· rörelse (jfr punkt J m· 1111-

l'isningama till 35 .~) får i omkost
nadsbeloppet inte inriiknas utgift 
som hänför sig till sådan del m· fas
tigheten som vid inkomsllaxeringen 
har behandlats enligt reglerna för 
maskiner och andra for stadigl'{l
rande hruk ll\'.\'('{/da in rentarier. 

Som förbättringskostnad enligt 
punkt I räknas även kostnad, som 
under lid, då inliikl m· m·y11rad jiistig
hel eller i förekommande fall del 
därav har beräknats enligt 24 * 
2 mom., har nedlag1s på reparation 
och unckrh;lll av fastigheten eller j(1s
tighetsdelen. i den män den avytt
rade egendomen p:"t grund därav vid 
avyttringen har befunnit sig i bättre 
skick än vid förvärvet, samt kos11uul 
för reparation och underhitll för vil
ken avdrag inte medges pil grund av 
föreskrifterna i 25 * 2 mom. första 
stycket b eller c och för vilken bidrag 
ej har utgått. Färbiillringskostnad, 
som inte har uppförts p<i avskriv
ningsplan. och med f6rbä11ringskost-
11ad jämförlig reparations- eller un
derhållskos111ad för dock inräknas i 
omkostnadsbdoppet endast för ftr 
då de nedlagda kostnaderna har upp
gått till minst 3 000 kronor. Kostnad, 
som har uppförts pi1 avskrivnings
plan, skall normalt anses nedlagd 
det ar da kostnaden har uppförts pii 
planen. I andra fall skall sadan kost
nad normalt anses nedlagd när fak
tura eller räkning har erhallits, varav 
framgår vilket arbete som har ut
förts. 
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gängar som behandlats som im·enta
ricr vid heriikning a1· viirde111insk
ningw1·drag medriiknas inte denna 
del av vederlaget vid beräkning av 
realisationsvinst. I sådan/ fall får i 
omkostnadsbeloppet inte inräknas 
utgift som hiinför sig till sddana till
gångar. 

4 111o111. Som förbättringskostnad 
riiknas även utgift för reparation och 
underhi"tll av fastighet eller fastighcts
del, som ar.1·c.1· i 2 * 71110111. eller som 
utgjort sådan prirnt/Jostad~fastighet 

som m·ses i 5 * ko11111111n11lska11clagrn 
( 1928:370), i den mån den avyttrade 
egendomen pit grund därav vid av
yttringen har befunnit sig i bättre 
skick iin vid förvärvet. samt utgift för 
reparation o<.:h undcrhf11l för vilken 
avdrag inte medges pt1 grund av 
föreskrifterna i punkterna 4 och 5 m· 
am·isningama till 23 * ko11111111nal
skattel11grn o<.:h för vilken bidrag ej 
har utgi1tt. Ulgiji för förbättring, 
som inte har uppförts på avskriv
ningsplan. och därmed jiimförlig 111-

gif1 för reparation eller underhåll får 
dock inräknas i omkostnadsbelop
pet endast för är d;i wgijierna har 
uppgätt till minst 5 000 kronor och. 
om de ai·ser amwt iin ny-, till- eller 
ombyggnad eller reparation eller 1111-

derlul/I i fall som avses i punkterna 4 
och 5 m· am·isningarna till 23 .~ kom-
1111111alska11elagen, dess1110111 nedlagts 
under de senaste fem åren före avy11-
ringen. Utgiji. som har uppförts på 
avskrivningsplan, skall normalt hän
föras till det iir dii utgiften har upp-
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Nuvarande lydelse 

Har fastighet varit förem{tl för för
hiittringsarhctt: dlcr diirmed jfön
förligt reparations- dler underhtills
arbete i iigan:ns byggnadsrörelse 
skall - med iakttagande av de be
griinsningar som har angetts i före
gi1cnde stycke - som fiirbiittrings
kl,stnad ri\knas det belopp som en
ligt pu11k1 3 lredje s1ycke1 m· a11ris-
11i11gama 1il/ 27 § har tagits upp som 
intiikt i rörelsen p<I grund av bygg
nadsarbetct. 

Föreslagen lydelse 

förts pa planen. I andra fall skall så
dan wgift normalthänföras till del år 
då faktura eller räkning har erhål
lits. varav framgi1r vilkl.!t arbete som 
har utförts. 

Ilar fastighet varit fön:m{1l för för
biittringsarbete eller därmed jäm
förligt reparations- eller underhälls
arbete i iigarens byggnadsrörelse 
skall - med iakttagande av de he
griinsningar som har angetts i före
g{1ende stycke - som förbättrings
kostnad riiknas det belopp som en
ligt punkt 4 jjärdt' stycket al' am'is-
11i11gama 1i/I 21 § komm11nalska11ela
gen har tagits upp som intäkt i rörel
sen pi1 grund av byggnadsarbetet. 

Som förbä11ringskostnad räknas 
iiren sådana 111gijter för l'iirdehö
jande reparationer och underhåll 
som enligt punkt 5 första s1ycke1 av 
11111·i.rni11garna 1ill 22 § komm11nal
ska11elagrn skall tas upp som intäkt 
a1· niiringsrerksamhet. Som förhä11-
ringskost11ad räknas också lllg(fter al' 
1111 nii111111 slag 1·ilka enligt punk! 6 av 
11111·isningarna 1ill 22 § nämnda lag 
wgi1s upp som inliikt m· 11ärings1·erk
samhc1 när niiri11g.1ji1stighet Ö1'ergått 
1ill pril'llthos1adsfastighe1. 

5 mo 111. A1·y11ras niiringsji1s1ighet 
som 111'.\'eS i punk! 5 förs/a .\'lycker al' 
am·i.rningama 1ill 22 § komm11nal
ska11c/agen I 1928:370) skall omkost-
11adsheloppe1 mimkas med riirde-
111insk11ingsardrag m.m. som m·ses i 
de1111ii111nda w11·isningspunk1en i den 
1111111 ardragen på grund m· hestäm-
111clse11 i fe1111e s1vcket il\' den nämnda 
an risningspunktrn inte skall /as upp 
som imiikt m· 11äringsl'erksamhe1. 

A 1 ·_,·11ras pri 1·a1hos111d.1fa.1·1ighe1 
som 1idigare \'t1ri1 niiringsji1stighe1 
skall 0111kvs1nadsbcloppet minskas 
med 1·ärdeminskningsavdrag m.m . 
. 1'0111 lll'Sl'S i p1111k1 5 försw s1ycke1 m· 
1111 i·isningama 1ill 22 .li kom11111nal
ska11e/agen i den mån m•dragen på 
grund av hestiimmelsm i femte 
s1ycket i den niimnda anvisnings
punk1e11 1·id ö1•ergå11gen frän nä
ringsji1s1ighe11ill priv111boswd5fas1ig-
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(anv. till 36 * KL p. 2 a trcttonde
nittonde styckena) 

Vinstberäkning på grund av avytt
ring av en del av en fastighet skall 
grundas pä förhällandena på den av
yttrade fastighetsdelen. Vid tillämp
ning av de beloppsgränser som an
ges i andra och fjärde styckena skall 
dock hänsyn tas till förhållandena på 
hela fastigheten. Avdrag enligt tolfte 
stycket får göras endast om avyu
ringen har omfallat bostadsbyggnad 
som vid tiden för Ol')'ltringen rar hu
vudbyggnad för hela ji1.1tigheten. På 
den skattskyldiges begäran skall om
kostnadsbeloppet för fastighetsde
len - i stället för att beräknas enligt 
första meningen - tas upp till ett be
lopp som motsvarar sf1 stor del av 
det för hela fastigheten beriiknade 

Föreslagen lydelse 

het inte kunde tas upp som intäkt av 
nii rings 1 ·crksam hl't. 

Har i fall som m·ses i punkt I andra 
stycket andra meningen av anvis
ningarna till 22 -~ kom111wwlska1tela
gen avdrag ahällits för avsättning till 
ersii1tning.1jimd för byggnader och 
markanläggningar giiller följande vid 
al'yltring a1· niiring.1fastighet med 
hyggnad eller markanläggning som 
har skririts a1· vid ianspråktagande 
111· ersii1t11ingsfo11de11. Omkostnads
heloppet minskas med den del av det 
ianspråktagna beloppet som enligt 
punkt 5 .1junde strcket av anvisning
arna till 22 § ko11111111nalskattclagen 
inte tagits upp som i111iikt m• närings
verksamhet. 

Har i ji1/I som m·ses i punkt 1 andra 
stycket andra meningen m• anl'is
ningarna till 22 ~ kommunalskattela
gen al' drag crhcl/lits för a1·siittning till 
ersii1tning.1jimd för hyggnculer och 
markcm/iiggningar och har fastighe
ten övergått till pril'atbo.1·tad.1fastiglzct 
gäller följande vid avyllring av 
pri1·athoswd.1fastigheten. Omkost
nadsbeloppet minskas med den del 
av det ianspråktagna beloppet som 
enligt punkt 5 .1j111ule stycket av an l'is
ningarna till 22 ~ kommunalskauela
gen inte togs upp som intäkt av nä
ring.1Tak.rnmhc1 1·id Öl'ergången. 

6 mo 111. Vinstberäkning pi'! grund 
av avyttring av en del av en fastighet 
skall grundas pä förhållandena p<I 
den avyttrade fastighctsdelen. Vid 
tilHimpning av den beloppsgräns 
som anges i .J mom. första stycket 
skall dock hiinsyn tas till förhållan
dena på hela fastigheten. På den 
skattskyldiges begäran skall omkost
nadsbeloppet för fastighetsdclcn - i 
stiilkt för att beräknas enligt första 
meningen - tas upp till ett belopp 
som motsvarar s{1 stor del av det för 
hela fastigheten beräknade omkost
nadsbeloppet som vederlaget för 
fastighetsdelen utgör av fastighetens 
hela värde vid avyttringstillfället. 
Om den avyttrade delen avser en cl-
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omkostnadsbeloppet - i förekom-
1111111111' jiill minskat med 1·iirdm1imk
ningsal'drag m. m. - som vederlaget 
för fastighctsdelen utgör av fastighe
tens hela viirde vid avyttringstillföl
let. I sist avsedda fall skall, om den 
sk1111skyldige begiir det och viirdl't av 
skogl'n och skogsmarken på den ar
yttrade fastighetsdelcn iir mindrl' iin 
20 proCl'/I/ av i·iirdet al' hela .filstighe
tens skog och skogsmark, omkost
nadsbeloppet intl' minskas med ar
drag på grund m· m·yuring av skog. 
Om den avyttrade delen avser en el
ler ett fatal tomter avsedda att be
byggas med bostadshus och vederla
get är mindre än 10 procent av fas
tighetens taxeringsviirde. för vidare 
ingi'mgsvärdet pi1 den avyttrade fas
tighctsdelcn utan särskild utredning 
beriiknas till I krona per kvadratme
ter. dock ej till högre belopp än kö
peskillingen. 

Vad i de fem första meningarna av 
föregilende stycke föreskrivits gäller 
i tillämpliga delar iiven vid mark
iiverföring enligt fastighetsbild
ningslagen ( 1970:988). 

Har den skattskyldige erh{1llit s:'1-
dan engilngsersiittning som avses i 
punkt ./ andra styckl'l ar anri.rning
ama till 35 .l:i. skall s;'1 stor del av det 
för hela fastigheten beriiknadc om
kostnadsbeloppet - i J(}reko111mw1cle 
j(ill 111inskm med rärdeminsknings
avdmg m.m. - anses belöpa på den 
del av fastigheten som ersiittningen 
avser. som eng~ingscrsättningen ut
gör av fastighetens hela värde vid ti
den för uppl{1telsen eller inskränk
ningen i förfoganderiitten. Vid b1'

dä11111ingen 111· om omkostnadsbelop
pet skall minskas med ardrag på 
grund av myttring al' skog gälla vad 
som iir föreskril'Ct i fräga om del av 
jästighet. Den som enligt punkt 4 
Jjiirdc stycket m· w11·isni11garna till 
35 ~ erht11ler avdrag från den eller de 
engängsersiittningar han fatt på 
grund av uppliitclser för inte tillgo
doriikna sig niigot omkostnadsbe
lopp hiinförligt till dessa ersiitt
ningar. 

Föreslagen lydelse 

ler ett fötal tomter avsedda att he
hyggas med bostadshus och vederla
get är mindre än 10 procent av fas
tighetens taxeringsvärde. får vidare 
ingångsvärclet på den avyttrade fas
tighetsdden utan särskild utredning 
beriiknas till I krona per kvadratme
ter. dock ej till högre belopp än kö
peskillingen. 

Vad i de trl' första meningarna av 
föreg{iende stycke föreskrivits gäller 
i tilliimpliga delar även vid mark
iiverföring enligt fastighetshild
ningslagen ( 1970:988). 

Ilar elen skattskyldige erhållit så
dan engängsersättning som avses i 
2 mom. andra stycket, skall sa stor 
del av det för hela fastigheten beräk
nade omkostnadsbeloppet anses be
löpa pti den del av fastigheten som 
ersiittningen avser. som engångser
siittningen utgör av fastighetens hela 
viirde vid tiden för uppliltelsen eller 
inskriinkningen i förfoganderätten. 
Den som enligt 2 mom. fjärde stycket 
erhåller avdrag från den eller de en
gångsersättningar han fatt på grund 
av upplåtelser får inte tillgodoräkna 
sig något omkostnadsbelopp hänför
ligt till dessa ersättningar. 
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Har den skattskyldige under inne
havstiden avyttrat en del av en fas
tighet. skall hänsyn tas till detta vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet 
för återstoden av fastigheten. Kan 
utredning inte förebringas om den 
andel av omkostnadsbeloppet - i 
förekommande fall minskat med vär
deminskningsavdrag m.m. - för fas
tigheten. som belöpt på den avytt
rade fastighetsdelen, skall denna an
del anses ha motsvarat hälften av er
hållen ersättning för fastighetsdelcn. 
Andelen skall dock i intet fall anses 
överstiga omkostnadsbeloppet - i 
förekommande fall minskat med 1'är
deminskningsavdrag m.m. - för hela 
fastigheten omedelbart före avytt
ringen av fastighetsdelen. 

Föreskrifterna i föregående styc
ke tillämpas också om den skattskyl
dige under innehavstiden erhållit så
dan engångsersättning som avses i 
punkt 4 andra stycket UI' am'isning
arna till 35 .~. Har den skattskyldige 
under innehavstiden avstått från 
mark genom marköverföring enligt 
fastighctsbildningslagen ( 1970:988), 
skall omkostnadsbeloppet på åter
stoden av fastigheten anses ha mins
kat med så stor del av omkostnads
beloppet för den tidigare avstådda 
marken som ersättningen i pengar 
utgjort av det totala vederlaget för 
marken. 

Beraknas omkostnadsbeloppet 
vid avyttring av äterstoden av fastig
heten eller del därav med ledning av 
ett taxeringsvärde som åsatts efter 
det att delavyttringen, markupplä
telsen eller marköverföringen m.m. 
ägt rum, är bestämmelserna i de två 
föregående styckena icke tillämp
liga. 

Kostnad för förbättringsarbete el
ler därmed jämförligt reparations
och underhållsarbete för vilket för
säkringsersättning eller annan 
skadeersättning har utgått beaktas. 
såvida ersättningen inte räknas till 
skattepliktig inkomst enligt denna 
lag, vid beräkning av realisations
vinst endast i den mån k<)stnaden har 

Föreslagen lydelse 

Har den skattskyldige under inne
havstiden avyttrat en del av en fas
tighet, skall hiinsyn tas till detta vid 
beriikning av omkostnadsbeloppet 
för återstoden av fastigheten. Kan 
utredning inte förebringas om den 
andel av omkostnadsbeloppet för 
fastigheten, som belöpt på den av
yttrade fastighetsdelen, skall denna 
andel anses ha motsvarat hälften av 
erhållen ersättning för fastighetsde~ . 
len. Andelen skall dock i intet fall 
anses överstiga omkostnadsbelop
pet för hela fastigheten omedelbart 
före avyttringen av fastighetsdelen. 

Föreskrifterna i föregående styc
ke tillämpas ocks<I om den skattskyl
dige under innehavstiden erhållit så
dan engtmgsersättning som avses i 
2 mom. andra stycket. Har den skatt
skyldige under innehavstiden avstått 
från mark genom marköverföring 
enligt fastighetsbildningslagen 
( 1970:988). skall omkostnadsbelop
pet på återstoden av fastigheten an
ses ha minskat med så stor del av 
omkostnadsbeloppet för den tidi
gare avstådda marken som ersätt
ningen i pengar utgjort av det totala 
vederlaget för marken. 

Beräknas omkostnadsbeloppet 
vid avyttring av återstoden av fastig
heten eller del därav med ledning av 
ett taxeringsvärde som åsatts efter 
det att delavyttringen, markupplå
telsen eller marköverföringen m.m. 
ägt rum, är bestämmelserna i de två 
föregående styckena icke tillämp
liga. 

7 111 om. Utgift för förbättringsar
bete eller därmed jämförligt repara
tions- och underhållsarbete för vil
ket försäkringsersättning eller an
nan skadeersättning har utgått beak
tas, si\vida ersättningen inte räknas 
till skattepliktig inkomst enligt 
denna lag, vid beräkning av realisa
tionsvinst endast i den mån kostna-
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Nuvarande lydelse 

överstigit ersättningen. Ilar sädan 
skattefri t:rsättning uppburits med 
större belopp iin det som har gått åt 
för skadans avhjälpande gäller föl
jande. Fastigheten.i· ingångsvärde, 
omräknat enligt tionde stycket till ti
den för skadetillfiillet, minskas med 
skillnaden mellan ersättningen och 
kostnaden för skadans avhjälpande. 
För tid efter skadetillfiillet ligger åter
stoden m· det omräknade ingångsvär
det till grund för omräkning enligt 
tionde stycket. 

Föreslagrn lydelse 

den har överstigit ersättningen. l lar 
sädan skattefri ersiittning uppburits 
med större belopp än det som har 
gt1tt åt för skadans avhjälpande 
minskas omkostnadsbeloppet med 
skillnaden mellan ersättningen och 
kostnaden för skadans avhjiilpande. 

8 mo m. A ryttras en ji1stighet som 
har f ön·än·ats som rrsättning för en 
cmnan j{1stighe1 och medgm·s 11pp
sko1• med beska11ningcn av rcalisa
tim1svinst som uppkom när denna 
fastighet m•yttrades, skall omkost
nadsbeloppet minskas i mot.l"l'arande 
mån. 

9 m o 111. Vinst när fvsisk person 
al'ytlrar sådan pril'{lthostad.1fastighet 
som omf au ar hans permanel!lbostad 
får heriiknas till 30 procent m· 1·eder
lage1 för fastigheten. 

Som permanentbostad räknas så
dan prirntbostad där den skauskyl
dige varit bosall under minst ett år 
närmast före al'yllringen under förut
sätming all han inte dessförinnan in
nelwji bostaden mer än e// år lltan a// 
1·ara bosatt där samt att hem erlade el/ 
marknadsmiissigt 1·eder/ag 1•id för
värret. Som permanembostad räk
nas dock alltid sådan privatbostad 
där den skattskyldige rnrit bosatt un
der minst tre år av de senaste fem 
åren. 

Vins! niir fvsisk person och dödsbo 
lll'J'llrar annan prirnt bostad.1fastig
het än nu sagts får beräknas till 60 
procent lll' l'ederlaget för den avytt
rade egendomen. 

Vinst vid al'yttring m· niiringsjäs
tighet får beräknas genom att ett be
lopp motsvarande 90 procent av w
derlaget för jästigheten minskas med 
l'iirdeminskningsal'drag m. m. som 
tagits upp till heska1tning enligt he
stiimmelserna i punk! 5 al' anvisning
arna till 22 * kommwwlskattelagen 
( 1928:370>. 
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(35* 3amom. första, femte och 
sjätte styckena KL) 

Realisationsvinst vid avyttring av 
en bostadsrätt beskattas enligt be
stämmelserna i detta moment om bo
stadsrättsföreningen är av det slag 
som anges i punkt 2 femte stycket ar 
am·isningama till 38 .~. 

Vad som sägs om realisationsvinst 
vid avyttring av en bostadsrätt till
lämpas även vid avyttring av andelar 
i andra svenska ekonomiska för
eningar än bostadsrättsföreningar 
och aktier i svenska aktiebolag om 
föreningen eller bolaget är av det 
slag som anges i punkt 2 femte 
stycket av anvisningarna till 38 *· 

Föreslagen lydelse 

För prirntbuswd.1Ji1stighet som un
der den skallskyldiges innehav rnrit 
näri11g.1ji1stighet under något av de tre 
niirmaste åren före m·yttringstillfället 
skall i stiillet för \'lid som stadgas i 
färsta och tredje styckena gälla att 
vinstenfår beräknas med tilliimpning 
al' fjärde stvcket. 

I 0 mo m. Vinst vid avyttring av 
priw1tbostad.1ji1stighct jår alltid be
räknas till 30 procent av vederlaget 
för den avyttrade fastigheten om 

I) fastighetrn tagits i anspråk ge-
11om expropriation eller likna11de för
farande eller annars a1·yttrat.1· under 
sådana fiirluWanden 1111 tvång.1·m'ytt
ring måste anses 1•ara for handen och 
det inte skäligen kan antas att avyll
ringen skulle ha ägt rum även om 
t1·å11g inte förelegat, 

2) al'yttringen m· en fastighet wgör 
el/ led i åtgiirder för jordbrukets eller 
skogsbruket.i· yttre rationalisering 
samt om 

3) ji1stigheten avyttrats till staten 
därför alt fiwigheten på grund av 
flyghuller inte kan bebos wan påtag
lig olägenht't. 

Detsamma gäller om den ska11-
skyldige fått e11gångscrsiit1ni11g för in
skrä11kning i fiirjäganderiitten till sin 
fastighet enligt 11aturvårdslagen 
( 196../:822) eller för mot.1·1•arwuie i11-
skriik11i11gar enligt andra f örfatt
ningar. 

26 * 
I mo m. Realisationsvinst vid av

yttring av en bostadsrätt beskattas 
enligt bestämmelserna i den11a para
graf om bostadsrättsföreningen är av 
det slag som anges i 2 § 7 mom. 

Vad som siigs om realisationsvinst 
vid avyttring av en bostadsr1itt till
lämpas även vid avyttring av andelar 
i andra svenska ekonomiska för
eningar än bostadsrättsföreningar 
och aktier i svenska aktiebolag om 
föreningen eller bolaget är av det 
slag som anges i 2 .~ 7 mom. 
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Bedömningen av om en förening 
eller ett bolag är av det slag som an
ges i punkt 2 femte stycket av anvis
ningarna ti/138 § görs på grundval av 
förhållandena vid ingången av det år 
då avyttringen ägde rum. 

(anv. till 35 * KL p. 8 andra och 
tredje styckena) 

Utgår särskild ersättning till den 
skattskyldige för av honom iigda 
föremål, vilka enligt 2 kap. 2 S jorda
balken eljest skulle ha hört till den 
byggnad i vilken nyttjanderätten är 
upplåten. skall denna ersättning räk
nas in i vederlaget för bostadsrätten, 
andelen eller aktien. Vad nu har 
sagts gäller dock inte om ersätt
ningen wgör intäkt ar rörelse enligt 
punkt I m· anl'isningarna till28 §. · 

Ersättning som utg{u till den 
skattskyldige för andel i inre repara
tionsfond eller någon annan inom 
föreningen eller bolaget bildad fond, 
som är avsedd för reparation och un
derhäll av upplMna lägenheter. skall 
inte räknas in i vederlaget för bo
stadsriitten. andelen eller aktien. 
I !ar någon särskild sådan ersättning 
inte betingats skall det utgående ve
derlaget minskas med ett belopp 
motsvarande den del av fonden som 
vid avyttringen bdöpcr på bostads
rätten, andelen eller aktien. 

( anv. till 36 * KL p. 2 c andra 
stycket) 

Bestämmelserna i punkt 8 tredje 

Föreslagen lydelse 

Bedömningen av om en förening 
eller ett bolag är av det slag som an
ges i 2 § 7 mom. görs på grundval av 
förhållandena vid ingången av det år 
då avyttringen ägde rum. 

2 111 om. Vid vinstberäkningen 
skall försäljningsintäkten ökas med 
överlåtarens andel i föreningens nel
toskuld eller minskas med dennes an
del i föreningens neuof örmögenhet 
vid m•yuringstillfället. Vidare skall 
lllgivct vederlag ökas med överlåta
rens andel i föreningens nelloskuld 
eller minskas med dennes andel iför
eningens netto/ örmögenhet vid an
skaffnings1illfiille1. Nelloförmögen
hel eller neuoskuld beräknas med 
bortseende från värdet av förening
ens faslig het. 

3 mo m. Utgår särskild ersättning 
till den skattskyldige för av honom 
ägda föremål. vilka enligt 2 kap. 2 * 
jordabalken eljest skulle ha hört till 
den byggnad i vilken nyttjanderiit
ten är upplåten, skall denna ersiitt
ning riiknas in i vederlaget för bo
stadsrätten, andelen eller aktien. 
Vad nu har sagts giiller dock inte om 
ersättningen avser egendom som be
handlats som inrenlarier vid beräk
ning av inkoms1 av näringsverksam
lzel. 

Ersiittning som utgår till den 
skattskyldige för andel i inre repara
tionsfond eller någon annan inom 
föreningen eller bolaget bildad fond. 
som är avsedd för reparation och un
derhåll av upplfitna lägenheter. skall 
inte räknas in i vederlaget för bo
stadsrätten. andelen eller aktien. 
Har någon särskild sådan ersättning 
inte betingats skall det utgående ve
derlaget minskas med ett belopp 
motsvarande den del av fonden som 
vid avyttringen belöper på bostads
rätten, andelen eller aktien. 

Bestämmelserna föregående 
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stycket m• anvisningarna till 35 * om 
beräkning 111· vederlaget l'id avyttring 
al' en bostadsrätt tillämpas pii mot
svarande sätt vid beräkningen av in
gångsvärdct. 

(anv. till 36* KL p. 2e första. 
tredje-sjätte och nionde styckena) 

I fråga om en boswdsräl/ som av
ses i 35 .~ 3 a mom. gäller följande. 1 
ingångs1·ärdet för bostadsrällen skall 
enligt punkt I räknas in den erlagda 
köpeskillingen och vissa utgijier vid 
förvärvet. Har bostadsrätten förviir
vats genom upplt1telse från bostads
rättsföreningen. skall den i uppl(1tel
seavtalet angivna grundavgiften an
ses som köpeskilling. Särskilda av
gifter som har betalats till för
eningen i samband med förvärv av 
en bostadsrätt (upplåtelse- och in
trädesavgifter) skall också räknas in 
i ingångsvärdet. Har grundavgiften 
för lägenheten satts ned efter det att 
bostadsrätten har förvärvats. skall 
ingångsvärdet reduceras med det be
lopp som har i\tcrbctalats på grund 
av nedsättningen. 

Som förbättringskostnad enligt 
punkt I räknas 

a) kostnad som den skattskyldige 
har lagt ned pii förbättringsarbeten i 
liigcnhcten, och 

b) kostnad som han har lagt ned 
pä reparation och underh"111 av lii
gcnhcten i den mån lägenheten pi1 
grund av arbetet har kommit i bättre 
skick än vid förvärvet. 

Som förbiittringskostnad riiknas 
dock inte i något fall kostnad som vid 
inkomsttaxeringen har behandlats 
som omkostnad i ndgon wuwn för
värvskälla. 

Föreslagen lydelse 

stycke tilliimpas p~1 motsvarande sätt 
vid beräkningen av ingångsvärdet. 

4 mo m .. Har bostadsrätten för
värvats genom upplåtelse fran bo
stadsrättsföreningen, skall den i 
upplåtelseavtalet angivna grundav
giften anses som köpeskilling. Sär
skilda avgifter som har betalats till 
föreningen i samband med förvärv 
av en bostadsrätt (upplåtelse- och 
intriidesavgifter) skall också riiknas 
in i ing(mgsvärdet. Har grundavgif
ten för lägenheten satts ned efter det 
att bostadsrätten har förvärvats. 
skall ingiingsvärdct reduceras med 
det belopp som har återbetalats p(1 
grund av nedsättningen. 

5 mo m. Som förbättringskost
nad räknas 

a) utgift som den skattskyldige har 
lagt ned på förbättringsarbeten i lä
genheten, och 

b) 11tgiji som han har lagt ned på 
reparation och underhåll av lägen
heten i den män lägenheten på 
grund av arbetet har kommit i bättre 
skick iin vid förvärvet. 

Som fiirbättringskostnad räknas 
inte wgift som vid inkomsttaxe
ringen har behandlats som omkost
nad i näringsverksamhet. 

Som fi.irbiittringskostnad räknas 
ä1·en utgifter för värdehöjande repa
rationer och 1uulerlulll som enligt 
punkt 5 andra stycket av am·isninK
ama till 22 .~ kommwzalskauelagen 
(1928:370) skall tas upp som intäkt 
111· närings1'erksamhet. Som förbätt
ringskostnculer räknas också utgifter 
il\' nu nämnt slag som enligt punkt 6 
av anvisningarna till 22 .Q nämnda lag 
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Kostnader enligt trC'dje stycket aJ 
och bJ som har lagts ned under ett 
visst år riiknas som förbättringskost
nader endast under förutsättning att 
de sammanlagt har uppg~ltt till minst 
2 000 kronor. KostnadC'rna anses 
normalt nedlagda det t1r dit en fak
tura eller räkning har erhallits som 
visar vilka arbeten som har utförts. I 
fråga om kostnad som avses i trC'dje 
stycket hj gäller vidare att kostnaden 
fär dras av endast till den del arbetet 
har medfört att lägenheten vid avytt
ringen alltjämt är i bättre skick iin 
vid förvärvet. 

Av punkt 8 andra stycket m· anvis
ningarna till 35 .~ framgar att ersiitt
ning för förem<ll som ägts av den 
skattskyldige i vissa fall skall riiknas 
in i vederlaget för bostadsriitten. I 
sådana fall skall kostnaden för an
skaffning av föremMen räknas in i 
bostadsriittcns ingi!ngsviirdc. om 
förcm~llen har förvärvats tillsam
mans med bostadsrätten. Ilar före
målen anskaffats under innehavet. 
anses anskajf11i11gskostnadcn - allt 
efter omstiindigheterna - som en 
kostnad för förbättring clkr för re
paration och underhall av lägenhe
ten. Frågan om kostnaden far räknas 
in i omkostnadsbeloppet avgörs en
ligt tredje-femte styckena. 

Vid tillämpning av bestämmel
serna i denna punkt pi1 si1dana ande
lar och aktier som avses i 35 ~ 
3 a 1110111. femte stycket för~tits med 
bostadsrättsförening den förening 
eller det bolag som andelen respek
tive aktien hänför sig till. Med den i 
upplåtelseavtalet angivna grundav-
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tagits upp som intäkt ai· näringsverk
samhet när l>ostadsrätt i näringsverk
samhet Öl"('rgåll till privathostad. 

Utgijier enligt första stycket a och 
b som hänför sig till ett visst år räk
nas som förbättringskostnader en
dast under förutsättning att de sam
manlagt har uppgått till minst 5 000 
kronor och, om de al'ser annat än 
ny-, till- eller omhyggnad, dessutom 
nedlagts under srnaste fem åren före 
avyllringen. Utgifterna hänförs nor
malt till det är då en faktura eller 
räkning har erhållits som visar vilka 
arbeten som har utförts. I fråga om 
utgift som avses i första stycket b gäl
ler vidare att wgijien får dras av en
dast till den del arbetet har medfört 
att lägenheten vid avyttringen allt
jiimt är i hiittre skick än vid förvär
vet. 

Som förbiittringskostnad räknas 
iil'en den på bostadsriillen helöpande 
andelen av sådana lllgifter för ny-, 
till- eller omhyggnad som nedlagts på 
föreningens fastighet under inne
lwvstiden. 

Av 3 mom. första stycket framgår 
att ersiittning för föremål som ägts 
av den skattskyldige i vissa fall skall 
räknas in i vederlaget för hostadsrät
ten. I sådana fall skall 11tgiften för 
anskaffning av förem<llen räknas in i 
bostadsrättens ingangsvärde. om 
förcmftlcn har förvärvats tillsam
mans med bostadsrätten. Har före
mttlcn anskaffats under innehavet. 
anses 11tgiften - allt efter omständig
heterna - som en 111gift för förbätt
ring eller for reparation och under
håll av liigenheten. Frågan om 111gif
ten får räknas in i omkostnadsbelop
pet avgörs enligt första-tredje styck
ena. 

6 mo m. Vid tillämpning av be
stämmelserna i denna paragraf på 
sådana andelar och aktier som avses 
i I mom. andra stycket förstås med 
bostadsriittsförcning den förening 
eller det bolag som andelen respek
tive aktien hänför sig till. Med den i 
upplåtelseavtalet angivna grundav-
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giften skall i sådana fall likställas den 
insats i föreningen som var fastställd 
när andelen uppHits respektive den 
inbetalning på aktien som gjordes i 
anslutning till att aktien gavs ut. 

(35 * 3 mom. första stycket KL) 
Realisatio11.1Tinst på grund av av

yttring av aktie. andel i aktiefond, 
delbevis eller teckningsrätt till aktie 
eller andel i ekonomisk förening el
ler i handelsbolag eller annan rättig
het som är jämförlig med hiir avsedd 
andelsriitt eller aktie iir i sin helhet 
skattepliktig . om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än tvä 
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giften skall i sådana fall likställas den 
insats i föreningen som var fastställd 
när andelen uppHits respektive den 
inbetalning på aktien som gjordes i 
anslutning till att aktien gavs ut. 

7 mo m. Vinst när fvsisk person 
avyttrar se/dan bostadsrätt som med 
1illämpning av 25 § 9 mom. andra 
s(rcker skall ansc.1· aFse hans penna
nembostad fär beräknas till 30 pro
cellt m· vedcrlagel för bosradsrätten. 
Vins/ niir fvsisk person eller dödsbo 
a1'yttrar bostadsrätt avseende annan 
privatbostad får beräknas till 60 pro
cell{ m· 1·ederlage1 för bostadsräuen. 

Vinst rid m·yttring av bostadsrätt 
som ill{e iir priva1bostad får beräknas 
fil/ 90 procent m· 1·eclerlaget för ho
stadsriillen. 

För privalhostad som under den 
skauskyldiges innehav vurit au hiin
f öra till niiring.1Terksamhet under nå
got av de tre närmaste åren före avyu
ringslillfället skall i ställe/ för vad 
som s1adgas i första .siycket gälla att 
vinsten får beräknas med tillämpning 
a1' andra stycket. 

Vid tillämpning m· deua momell{ 
skall rederlagel heräknas med iaktta
gamle a1· bestämmelserna i 2 mom. 
första strcket första och tredje me
ningarna. 

8 mo m. Vinst 1·id a1·yt1ring Il\' pri
vatbostad under sådana omständig
heter som anes i 25 .li JO mom. får 
alltid beräknas till 30 procent av 1'e
derlaget - beriiknat med iakuagande 
a1· bestiimmelserna i 2 mom. första 
stycket försla och tredje mening
arna - för den avyttrade bostadsriil
ten. 

1 mom. Vid avyttring av aktie. 
interimsberis. andel i aktiefond. an
del i ekonomisk förening. tecknings
rättsbe1·is, delbevis. 1·instandelsbe-
1•is, konvertibelt skuldebrev, skulde
brer som iir eller varit förenat med 
optionsrätt. optionsbevis, samt ter
min och köp- eller säljoption a1·
seende aktie eller aktieindex samt 
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år. Detsamma gäller realisation.winst 
1•id 111yttri11g av konvertibelt skulde
brev. optionsrätl eller fiiretriidesrätl 
till teckning al' kom·crtihclt skulde
bre1· eller sk uldel>re1·förcnat med op
tionsriitt. Med optiomriitt lll'.\'eS riill 
till nyteckning eller köp m· aktie .1·ofll 
blil'it wfiist i förening med skulde
hrtT. Frän sammanlagda hcloppet av 
skattepliktig realisation.n·inst enligt 
detta stycke under ett beskattningsår, 
minskat med m·dragsgill förlust vid 
al'yttring samma ilr m· egendom so111 
m·ses i de/la stycke, får den skattskyl
dige göra avdrag med I 000 kronor. 
Avdraget }år dock inte öi•erstiga nu/ 
som s1·arar mot sammanlagda belop
pet al' skattepliktig rcalisationsrinst 
enligt detta stycke. minskat med ar
dragsgill förlust som nyss niimnts. 
För 1·is.rn aktier och andelar 1illä111pas 
bestiimmdserna i 3 a 11w111. 1\ vyttring 
m· andel i si/dan aktiefond. som m•ses 
i punkt JO m· anvisningarna till 38 .~. 
skall redol'isas endast i inkomst.slaget 
kapital. 

(anv. till 36 * KL p. 2 b andra 
stycket) 

Som a11skajji1i11gskostnad för 
äldre aktie eller andel anses i regel 
den genomsnittliga a11skajji1i11gs
ko.1·1nadrn för samtliga äldre aktier 
eller andelar av samma slag som den 
avyttrade. bedknat med hiinsyn till 
faktiska anskafji1ingskost11ader och 
inträffade föriindringar betriiffande 
innehavet. 

(anv. till 36 * p. 2 b trl:'dje stycket) 
1\11skafji1i11gskostnad för iildre ak

tie, som är noterad pil börs eller f<Jre
mtll för liknande notering. och för 
äldre andel i aktil'fond far bcstiim
mas till ett helopp som 111otsrnrar 25 
procl:'nt av vad den skattskyldige er
h<Hlcr .fiir aktien eller andelen efter 
avdrag för kostnad för avyttringl:'n. 
Kan den skattskyldige göra sannolikt 
att en bcriikning rnligt andra strcket 
leder till ett högre belopp. skall dock 
detta högre belopp anses so111 a11-
skajf11i11gskostnatl. 
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andra finansiella instrument. som till 
komtruktion eller 1•erkni11gssiill lik-
1111r tidigare angirna finansiella i11-
str11111e111, tilliimpas utöi·er 24 .~ be
stii111melsema i 2-5 mom. 

2 fil o 111 . Som 11nskajji1i11gs1•ärcie 
anses det genomsnittliga anskajf 
11i11gs1·ärdet för samtliga finansiella 
i11.1·tr11me111 av samma slag och sort 
som det avyttrade. beräknat på 
grundval ar faktiska anskaffningsut
giftcr och med hänsyn till intriiffade 
förändringar beträffande innehavet 
(ge 11oms11 itts metoden). 

Ar finansiella instrument so111 av
ses i 1 mo111. före111ål för notering på 
inländsk börs eller annan kontinuer
lig notering av 111arknads111iissig 0111-
siittning, som är allmiillt tillgänglig 
(marknacisnoterade). får utom 
så1·it1 avser optioner och ter111iner a11-
skafji1i11g.1Tärde1 bestämmas till 20 
procent av vad den skattskyldige er
håller l'icl avyttringen efter avdrag 
för kostnad för avyttringen. 

De/b('l'is eller teckningsriiltsbevis. 
som grundas på aktieinnehav i ett 
bolag. ansl:'s anskaffat utan kostnad. 
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(anv. till 36 * KL p.2 b fjärdl'. 
stycket) 

Avyttras delbevis eller tecknings
rätt till äldre aktie, som avses i tredje 
stycket, tillämpas bestämmelserna i 
det stycket. Därvid m·ser a11dra me-
11inge11 de11 del av a11skaff11i11gskos1-
mule11 för aktien. beräk11ad e11lig1 
andra stycket, som belöper på delbe
viset eller teck11i11gsrätten. 

(anv. till 36 * p. 2 b nionde stycket) 
En företr~idesrätt till teckning av 

konvertibelt skuldebrev eller skul
debrev förenat med optionsrätt, 1·il
ke11 grundas på aktieinnehav i bola
get, anses anskaflad utan kostnad. 

(anv. till 36 * KL p. 2 b tionde 
stycket) 

Som a11skajfni11gskost11ad för 
skuldebrev som 111givits förenat med 
optionsrätt och som f örviin•at.1· ge
nom teckning, 11pp1a.1· skuldebrevets 
marknadsvärde vid förvärvet. Som 
anskafl'ni11gskost11ad för e11 options
rätt upptas i sådan! jiJll skill11ade11 
mella11 emissio11sprise1 och mark
nadsvärdet för det skuldebrev med 
vilket optionsrä//e11 1·ar förenad. Har 
1eckninge11 ske// med stöd a1• e11 före
trädesräll, som förvärvats genoni 
köp eller byte, medriik11as vederlaget 
för företriidesriillen i anskajfnings
kos111aden för op1ionsrä11e11. Bestiim
melserna i deaa stycke tillämpas inle, 
om teck11i11ge11 skeu före 111gå11ge.,1 av 
j1111i 1985. 

(35 * 3 mom. tredje stycket KL) 
Ka11 tillämp11i11g m• f öregåe11de 

slycke an/as hindra strukturralionali
sering som är önskvärd frå11 all111ä11 
synpu11kt, kan regeri11gen eller my11-
dighet som regeringen bestiimmcr 
medge befrielse diirifrå11 helt eller 
defris, 0111 före/ag som bcrifrs {/\' 
strukrurra1ionaliscringe11 gör fram
stiillni11g om dt'lla se11as1 de11 dag {/\'
y11ri11ge11 sker. 
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3 111 om. Har optionsbevis erhål
lits genom teckning av skuldebrev 
förenat med optionsrätt, skall an
skaff11i11gsviirdet för optionsbeviset 
beräknas som a11skaff ningsvärde1 för 
skuldebrevet 1amte optio11srätte11 
mi11skat med skuldebrevets mark
nadsvärde vid förvärvet. 

4 mo m. Har en här i rike! bosaa 
eller hemmahöra11de pt:rso11 {/\'yttrat 
aklier 1ill ett svenskt aktiebolag eller 
ell mo1.1·1•arwule utländskt bolag och 
111görs vederlaget för de avyttrade ak
lierna 11tesluta11de a1• 11yemi11erade 
aktier i det köpande bolagel, skall 
skatteplik1ig i111iik1 i111e anses upp-. 
komma. !Je/la gäller dock in1e per
son .1·0111 har mfly11a1 från riket men 
som till följd av reglerna om viise11tlig 
ank11y111ing hit ä11då anses bosatt hiir. 
De mottagna aktierna skall anses för-
1·iin·a111' till dt't anskaffningsvärde 
som giillde för de avyttrade aktierna. 
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(anv. till 36 §KL p. 2d) 
Vid beräkning av realisationsvinst 

pi1 grund av avyttring av andel i han
delsbolag skall ingångsvärdet för an
delen ökas med tillskott till bolaget 
och minskas med uttag från holaget. 
Ingångsvärdet skall vidare ökas med 
de på delägaren bclöpande skatte
pliktiga inkomsterna enlig1 lagen 
( 1947:576) om stallig inkomstskall 
och minskas med de pil delägaren 
bclöpande avdragsgilla underskot
ten enligt samma lag. Blir det juste
rade ingangsvärdet negativt. skall 
omkostnadsbeloppet anses vara 
noll. Vederlaget vid avyttringen 
skall i detta fall ökas med ett belopp 
som motsvarar det negativa juste
rade ing{mgsv:irdet. 

Föreslagen lydelse 

Vad som sagts i förs la stycket gäller 
dock inte vid avyttring m' aktier i bo
lag som avses i 3 § 12 mom. nionde 
stycket, om inle skattemyndighe1en 
lämnar medgivande 1ill detta. Sådant 
medgil'lmde får lämnas om inte nå
gon del av vinslen skulle ha tagits upp 
som in1äkt av tjämt. Skattemyndig
hetens beslut får ö1·erklagas hos riks
skatteverket. Riksskatteverkets beslut 
får inte överklagas. 

Flyttar en skattskyldig utomlands 
och har han tidigare avyurat aktier 
till ett wländskt bolag varvid skatte
pliktig imäkt ime anseus uppkomma 
på grund av bestämmelserna i första 
och andra s1yckena, skall denna in
täkt anses skattepliktig när utflytt
ningen sker. 

5 111 om . Realisatiomf ör/11s1 vid 
a1·.rt1ri11g a1· marknadsnoterad till
gång som avses i I mom. får dras av 
från realisa1ionsvinst på marknads
no1erad sådan tillgång utan den be
gränsning m• m·dragsrätten som 
framgår lll' 3 .li 2 mom. fjärde stycket. 

Detta gäller dock i fråga om andel 
i ak1iefond endast om värdet av f on
d ens innehav av aktier ime annat än 
tillfälligtvis understigit tre fjärdede/ar 
m· fondförmögenheten. 

28 § 

Vid beräkning av realisationsvinst 
på grund av avyttring av andel i han
delsbolag skall ingångsvärdet för an
delen ökas med tillskott till bolaget 
och minskas med uttag från bolaget. 
Ing{rngsviirdet skall vidare ökas med 
de p{1 delägaren belöpande skatte
pliktiga inkomsterna och minskas 
med de pi1 delägaren bclöpande av
dragsgilla underskotten. Blir det jus
terade ing;ingsvärdet negativt. skall 
omkostnadsbeloppet anses vara 
noll. Vederlaget vid avyttringen 
skall i detta fall ökas med ett belopp 
som motsvarar det negativa juste
rade ingangsviirdet. 

Prop. 1989/90: 110 

208 



Nul'arande lydelse 

I fr{1ga om amid som fiirviirvats 
före utgi111gcn av det riikcnskaps{1r 
för handelsbolaget som a\·slutats 
niirmast före den I mars I 9XX beriik
nas först det justerade ingängsviirdet 
vid utg{rngcn av niimnda riikcn
skaps;h ( bokslutsdagen ). Den
na beriikning görs med utg;ings
punkt i andelens ingimgsviirde och 
den iikning eller minskning i deliiga
rens kapitalbehttllning i bolaget som 
har intriiffat fram till bokslutsdagen. 
Rlir saldot I1l'gativt. anses det jusk
radc ing;ingsviirdet pil bokslutsda
gen vara 1wll. Det justerade in
giingsviirdet pä bokslutsdagen l~1ggs 
sedan till grund for justeringar enligt 
första st vcket. 

Vid bestiimmande av kapitalbe
h<"tllningen p<i hl.lkslutsdagen skall la
ger. pägi1endc arbeten samt ford
rings- och sl.:uldposter tas upp till de 
värden som giiller vid inkomsttaxe
ringen. Sker den skattemiissi!,!a in
komstberiikningen inte l'nligt bokfii
ringsmiissig;1 grunder. bortses fr;'1n 
förutbetalda kostnader och intiikter 
samt upplupna intiiktcr och kostna
der. 

I Iar handelsbolaget före utgiu1gcn 
av iir I 9X9 avyttrat egendom pii vil
ken 35 * 2-.+ mom. iir tilliimpliga 
skall, om eg1.:ndomen anskaffats före 
den 19 augusti I l)XX. ing<"111gsviirdet 
för andelen justeras p{t grundval av 
det bokföringsmiissiga resultatet av 
avyttringen iiven om detta inte följer 
av andra stycket. Fran resultatet 
skall dras ett belopp som svarar mot 
den avskrivning eller nedskrivning 
av egendomen som gjorts i riiken
skaperna dter bokslutsdagen. Sker 
beskattning med anledning av avytt
ringen senare iin vid 1990 t1rs taxe
ring. skall ingi111gsviirdet dock juste
ras p;'1 grundval av det skattemiissiga 
utfallet a\· avyttringen. 

Om den skattskyldige yrkar det. 
skall vinstberiikningen grundas en
bart pt1 bestiimmclscrna i första 
stycket. 

Fiireslagen lydelse 

I fr:iga om andel som förviirvats 
före utg;ingen av det riikenskaps[tr 
för handelsbolaget som avslutats 
niirmast före den 1 mars 1988 bcriik
nas först det justerade ingimgsviirdct 
vid utg;lngen av niimnda riiken
skapsitr (bokslutsdagen). Den
na beriikning görs med utgi111gs
punkt i andelens ingimgsviirde och 
den iikning eller minskning i dcliiga
rens kapitalbehitllning i bolaget som 
har intriiffat fram till bokslutsdagen. 
Rlir saldot ne!,!ativt. anses det juste
rade ing:mgsviirdet pi\ bokslutsda
gen vara noll. Det justl'rade in
gi111gsviirdet p~1 boks\utsdagen higgs 
sedan till grund för justeringar enligt 
första stycket. 

Vid bestiimmandc a\' kapitalbc
h{illningen pt1 bokslutsdagen skall la
ger. p{1gi1ende arbeten samt ford
rings- och skuldposter tas upp till de 
viirdcn som gii\ler vid inkomsttaxe
ringen. Sker den skattemiissiga in
komst beriikningen inte enligt bokfo
ringsmiissiga grunder. bortses fd111 
förutbetalda kostnader och intiiktcr 
samt upplupna intiikter och kostna
dn. 

Ilar handelsbolaget före utgi1ngen 
av [1r 1989 avyttrat egendom pf1 vil
ken 35 * 2-.+ mom. ko1111111111alsk11tte
lage11 ( 1928:370! i dess lrdclse före 
ile11 I juli 1990 iir tilliimpliga skall, 
om egendomen anskaffats före den 
19 augusti l 98X, ing;'111gsviirdct för 
andelen justeras p;i grundval av det 
bokföringsmiissiga resultatet a\· av
yttringen iiven om detta inte följer 
av andra stycket. Fri111 resultatet 
skall dras ett belopp som svarar mot 
den avskrivning eller nedskrivning 
av egendomen som gjorts i riiken
skaperna dtcr bokslutsdagen. Sker 
beskattning med anledning av avytt
ringen senare än vid 1990 års taxe
ring, skall ingiingsviirdet dock justl'
ras pi1 grundval av det skattemässiga 
utfallet av avyttringen. 

Om den skattskyldige yrkar det. 
skall vinstberiikningen grundas en
bart pi1 bestiimmelscrna i första 
stycket. 

14 Uiksdagen 19159!90. Sam/. I. Nr 110 Del I 

Prop. 1989/90: 11 O 

209 



N11mra11de lydelse 

Ilar andel i ett handelsholag fiir
viirvats pi't annat siitt iin genom kiip. 
byk eller diirmcd jiimförligt fiing 
och har den tidigare iigaren beskat
tats enligt punk/ 5 andra s1yckc1 lll' 
c1111·i.rningarn11 ii/135 !i. skall det jus
terade ing;'1ngsviirdct för andelen an
ses vara noll. 

Föreslagen lydelse 

Ilar andel i ett handelsbolag för
viirvats pi1 annat siitt iin genom köp. 
hyte eller diirmcd jiimförligt fang 
och har den tidigare iigaren beskat
tats enligt 2.J .~ 2 11w111. lredjc .wycket. 
skall det justerade ing:;111gsviirdet för 
andelen anses vara noll. 

29 !i 
I 111o111. RcC1/is11tion.1Ti11.1·1 l'id m·

r11ring 111· jimlri11gt1r och andra ji
nllnsiclla instrument diir 1111derlig
g11ndc i11.1·1m11u•111 iir hiinförliga 1i/I 
jimlringllr, 11/stiillda i .wl'nska kronor 
el/a fil! riinll'indcx. 1110111 se/dana 
jimlri11gar som i/\'SC.I' i 2 7 !i I 11w111.. 
haiiknas enligt clc11 gl'llo111sni11s111e-
1ocl som anges i 27 !i 2 mom. 

2 111o111. Ar 1illgclng som 111·ses i I 
1110111. 111ark1wclsno/('YCU/ bchandlC1.1· 
rl'alisC1litinsFins1 o<·lz re11/is11ti11mjår
/11s1 so111 riin1cin1iik1 respck1ii·c riinte-
111giji. /)cl/a giiller dock inte pre111ie
t1bligc11io11cr. 

30 !i 
Vid lll'_l'llring a1· 11n111m cge11do111 

iin stlda11 so111 m·scs i 25-29 !i.~ gäller 
wii1·a 2.J ~~ fiiliandc be.1·tii111111d~cr. 

0111 den ska11skyltlige in11chaft 
cgendo111c11 ./()r pcrsonlig1 bruk (pcr
so11/ig1 lösiirc) }lir 

I. 1111ska/_ji1ing.1Tiirde1 /Jestii111111as 
till 25 procent lll' ersiillllingen för 
cgenc/0111cn efta lll'clr11g för kos11111-
de11 ji'ir lllTllringen. 

2. al'lirag göras 111cd 50 000 kronor 
ji·cln s1111111111n 111· 1·ins1er pil grund tll' 
m·r11ri11gar il\' slidan egendom under 
hesk a 11 ni ngstl n•/. 

0111 den skallskyldigc tidigt1re har 
111edgc1ts cm/mg he/1 eller deli·is får 
egmdo111e11s 1111skt1.f}i1ing. viirde-
111i11sk11i11g ('.cl. skall ingä11g.1Tiirde1 
minskas med de/la ar drag. 

Niir en a1'_\'llring m· egc11do111 som 
i111e i1111clrajis fiir perso11lig1 bruk av
ser en del ar clt samlat i1111eha1· 111· 

egc11do111 med l'llhc1/ig1 1·iircle skall 
rca/isationsl'i11s1en bcriiknas med 1i/l
liimpning m· geno111.rniu.1·me10de11 en
ligt 27 !i 2 1110111. 
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Nuvarande lydelse 

Denna lag·1 ~ träder i kraft elen 
juli 1985 m:h tillämpas första giingen 
vid 1986 iirs taxering . .Ä.ldre bestiim
melscr giiller fortfarande i fr~1ga om 
anstiillning utomlands som piibör
jats före ikrafttriidandet. Om den 
skattskyldige bcgiir det skall dock en 
ny anstiillning anses ha pi1hiirjats vid 
lagens ikrafttriidande. 

Föreslagen lydelse 

A1·tlrag för reali.rntio11.1förlus1 
medges inle för ege11tlom som inne
ha/is jiir personlig! hruk. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 
1985 och tilliimpas första giingcn vid 
1986 [irs taxering. Äldre bestämmel
ser giiller i fnlga om inko111s1 som 
uppburits fiin> 111gtlngen av år /992 
pä grund a1• anstiillning utomlands 
som pi"1börjats före ikrafttriidandct. 
Om den skattskyldige begiir det 
skall dock en ny anstiillning anses ha 
pithiirjats vid lagens ikrafttriidandc. 

I. Denna lag triider i kraft den I juli 19lJll och tilliimpas första gi"111gen vid 

1992 ;lrs taxering i den man inte annat följer av punkterna 2-18 nedan. 

2. Har egendom avyttrats före den I januari 1991 och var vinst p{1 grund 

av avyttringen skattepliktig enligt 35 * kommunalskattelagen ( 1928:370) i 

dess lydelse intill den I juli 19911 mL'n har beskattning p;I grund av bestiim

melserna i.+! *samma lag i dess niimnda lydelse inte skett senast vid 1991 

iirs taxering. giiller föl_jande. Beskattning p;i grund av avyttringen skall ske 

vid taxeringen for det första beskattningsitr d~t n:'tgon del av köpeskillingen 

iir tillgiinglig för lyftning. Är emellertid köpeskillingens storlek beroende av 

viss framtida h~inddse O\:h kan till föl_jd hiirav intiiktens totala belopp inte 

faststiillas vid den taxering som iir i fr~1ga. skall tillkommande belopp beskat

tas vid taxeringen för det heskattnings.lr tb beloppet blir tillgiingligt för lyft

ning. 

3. Har avyttring beskattats vid 1991 .::llcr tidigare t1rs taxering och har där

vid viss del av köpeskillingen inll: kunnat beaktas. skall tillkommande köpe

skilling tas upp till beskattning när den blir tillgänglig för lyftning. Beräkning 

av realisationsvinst eller realisationsförlust sker därvid enligt de regler som 

tillämpades när första delen av köpeskillingen togs upp till beskattning med 

undantag av 35 * 3 mom. andra stycket kommunalskattelagcn (1928:370) i 

dess lydelse intill den 1 juli 1990. De nya bestämmelserna i 3 § 12 mom. 

tredje stycket tillämpas inte i fall som avses i denna punkt. 

.+. Avyttras fastighet förc utgimgen av {1r 1999 far omkostnadsbeloppet be

riiknas genom att det omkostnadsbelopp som hade kunnat anviindas om av

yttringen skett d.::n 31 decemher 1990 iikas med i 25 § 4 mom. avsedda för

biittringskostnader m.m. som lagts ned p;\ fastigheten under tiden mellan 

den I januari 1991 och avyttringstillfället. Vid tilliimpning av punkterna 6 a 

och 6 b av anvisningarna tili 36 § kommunalskattelagen ( l 92X:370) i deras 

lydelse intill den I juli 19911 skall dnck följande giilla. 

a) lng:'111gsviirde samt fiirhiittringskostnader och cHirmed likstiillda belopp 

för vilka avdrag far ske riiknas om med hiinsyn till prisutvccklingen frf111 det 

·'" 19X5:3113. 
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i1ttonLk :ird dtL:r dl'! :ir f;1sti).dll'!L:n fiin·:irv:1tks respektive kostnaden lades Prop. 1989/90: I 10 
lk'd. 

b) Her:iknas i11gi1ngs\iinkt ml'll kdnin)! av taxeringsviirdet visst ;ir skall 

nmri\kningL·n -,ke ml'd 1i;·1n'>rn till prisul\eeklingen friin Lkt ;'1ttonde !1ret dtl'r 

sistniimnda :·1r. 
L") Viink111inskningsavclra11 som heliipLT pi1 det ar som den kostnad vartill 

anlra)!L't hiinfiir sig ladL·s nL·d elln pa n:igot av de -,ju fiiljandl' iir.::n riiknas 

Pm lllL'd hiinS\"11 till prisUt\"L'CklingL'll fran det attonde i\rl't l'fter det <lr kOStna

dL•n lades nL·d. 
d) Tidigarl'iiiggning far inlL' ske med mn iin :itta :ir. 

L') TidigarL·l:iggning far skc· t·ndast i fr:1ga <Hll dL·n del ;1\· ingi111gwiirdl' och 

fiirh:ittring-,kostnatkr fiir l'rsiittningsfasti)!hL'len som inte iiwrstigcr l'tt he

hlpp motsvarande \'elkrbgL·t vid a\·y·ttrin11en a\· dL·n ursprungliga fastig:hL'ten 

minskat med fiirhiittring,;kostnader som undl'r dt•n -,kattskvldigl's innl'hav 

har lagts nL·d p:i denna fastighL·t undn dl'I i1r tb fastigheten a\·yttrades eller 

under 11:ignt av dl' sju niirn1:1st fiirq:aL'llLk ;"1ren. 

f) Tidigarl'iiiggning Lir- nm n-,iitt11in11sfastigheten föniinats för.:: a\"\"lt

ringL'n av dl'n ur-,1.11·un11li11a f:istighl'len - ink kda till att ersiittningsfastighe

tL'n anst·s fiin·:in ad fiirL' fiirviirVL't av dL·n ursprungliga fastighL·tL'n elln tidi

garL' iin i1tta :ir fiire aHttringen av niimnda fastighet. 

V:1d nu sagts giilkr dol·k intL' om dl'iii)!are i f:"1111ansfiireta)! elll'r deliigare 

niir:-taemk pnson a\·yttr:1r fastighl't till fiirl'tagct enligt vad som siigs i 2-1 ~ 
(i nwm. 

:'. 1-l:tr skattskyldig undn ni1got :I\ ;'1rL·n l'J'll. l')l)2 L'lkr l'JlJ3 avyttrat .::n 

hostaLlsriitt som fordn ats fiirL· den l januari I 1.1:-:7 far den skattepliktiga rea

lisatit111s\ insten heriikna-, till hll. 7) rL·-,pekti\"L' '111 procl'nt av vinstL'n. Vad nu 

sagts g:illn d1>ck inte <Hll \insten hniiknas enligt 2<1 * 7 mom. 
(,. Avdrag fiir rL·:tlisati1>n-,fiirlus1. som h:infi.ir sig till Jl)l)J och tidigar.:: :irs 

taxeringar lllL'n inte kunnat dra-, av tidigarL'. fitr giiras \·id hn:ikning av in

komst a\· kapital rt•spekti\L' niirings\erksamhl'l st•nast dt'l sjiitte bc-skatt
ningsi1ret dkr det till \·ilket forlustL'n iir 1i;·1nl"i">rlig. I liirvid tifömpas besLim

mL'isL'rna i punkt 3 andra -,tyckt'! samt punkt -I andra ''ch fjiink styckena av 

anvisningarna till 3h ~ kLHnmunalskattL'lagL·n (I '12K:."\70) i deras lydelse intill 
dL'n I juli JL)l)ll. A\·drag far dock göra-, L·ndast i den m:in den skattskyldige 

rL'dovisar sadan \ in-,t \·id ;1vyttring av egendom som enligt 3:' ~ I mom. kLHll

munalskallL'lagen i dL·s-, lydelse intill den I juli Jl)l)() skulk ha tagits upp som 

intiikt a\· tillUillig flin·iirvs\"c'rksamhL't. Fysiska p.::rsoner nd1 diidsbon f:ir 

giira anlrag fiir sparade rl'alisationsfiirlu:-ter i inkomstslaget kapital. Fiir ih

rig:1 juridiska J1L'l"Sl>nt'r f:ir motsvarandl' avdrag giiras fri111 intiikt av niirings

verks:11nhL'I. med till:impning av dt' nya hestiimmelsL·rna i 2 ~ l-l nH1111. 

7. I fr:"1ga om aktiL·. andL·I i aktit•fond l'ill'r amkl i ekonomisk förening som 

inte iir marknadsnoterad och som den ska11sky\dige den I april 197h innehaft 

i ml'r :in frm ;1r giilkr punkt 3 a\ ii\erg:ingshL'stiimmelserna till Jagl'n 

( llJ7h:3-13) om iindring i hommunalskattclagen ( JLJ2K:370). 

K. Fiir andel i a\kmansfond som fön·:irvah fiire den 1 januari 199 l skall 

SLllll anskaflningsviirdt· t:1s upp andl'kns marknadsviirde den 31 december 
J L)LJ(). 



9. Pn.:mic vid utfanlandc a\· nptinn vilkL·n L'rh:illits fiirL' utg:lngcn :1v :·1r Prop. l lJ8lJ/90: 110 
1990 och som L'nligt de rcgkr som giilldc intill den I juli I 'J'Jll skall redovisas 
SL'nast vid ]<JlJJ ;'1rs taxering. skall inte tas upp till beskattning \·id llJlJ2 eller 

senare iirs taxering. 
111. Ilar fiiniirvarl' a\· L'lt skukkbrcv fiire utgi111gL·n av i1r l'JlJ(J liimnat 

överltttarl'n ktimpensation för upplupl'n men inte fiirfalkn riinta tilliimpas 
vid 1992 ;lrs taxering bL·stiimmdsnna i punkt 2 av anvisningarna till .W * 
kommunalskattdagL'n ( l'J2X:370) i dess lydelse intill dl'n I juli 1990. 

Har fiirv:irvart' medgetts ;1nlrag fiir riinll'kompensation L'nligt niimnda an
visninµspunkt skall ko111pens.1tionl'n inll' inriiknas i anskallningsviirdct vid 

bl'riikning av realisationsvinst niir skukkhrL'VL'l avyttras. 

11. Aldrl' fiircskrilkr i 2 * I 1110111. andra stvcket. 2 * 4 mnm. {1ttondc 
stycket s;1111t 4 * andra styckl'l tilliimpas iivL·n \·id I 'N2 ol'11 s1:narc ;lrs taxe
ringar. I ntiiktl'n eller avdraget skall dock hiinföras till niirings\"l'rks;1mhct. 

12. ÄldrL' föreskrifter i 2 * 4 mom. första styckl't tilliimpas vid l'JlJ2 iirs 
taxering samt. om n;igot av fiirl'lagL·n inll' taxnas d<"1. iiven vid ] <JlJ3 i1rs taxe

ring. 

IJ. V;1d som s:igs om anlr;ig för undnskntt i punkthav ii\"L'fgi1ngsbcstiim
mclscrna till lagen ( JlJlJ():()()(I) om iindring i kommunalskattl'laµcn ( l92X:.17tl) 

tilliimpas p<"i motwarande siitt i fri1ga tllll si1dana underskntt L'nligt den iildrc 

lydelsen av 4 * första stycket. Vid tilliimpningL·n anses k1>nl'crnbidrag som 
inUikt av rL'tkri-. luftfarts- L'lkr \·arvsriirdsc endast om bidraget utgör av

dragsgill omkostnad fiir givaren i niiringsVL'rksamhL't av angivl'l slag. 

14. Vid heriikning av schahlonintiikt enligt 2 * 10 mom. första stycket 2 
skall 0111 bL·skattnings;irct p;ibörjats fiirL' den I januari l'J'Jl besbttningsiiret 
i stiillct anses pi1biirjat \id dL·nna tidpunkt. 

15. 1 lar en skattskyldig vid 1991 (1rs taxering rL·dovisat inkomst l'lln un

derskott av annan fastighet. tillfällig förviirvsvcrksamhl'l eller kapital L'nligt 

de iildre bestiimmelscrna i 41 * andra styl'kl't ko111munalskattdagu1 

( 1928:370) skall den skattskyldige vid bniikning av inkomst av niiringsverk
samhet vid 1992 iirs taxering: eller. 0111 den skattskyldige inte taxeras di1. vid 
1993 ;irs taxering inte ta upp andra ingacnde tillgi1ngs- och skuldposter i det 

aktuella hiinseendet iin som framg<lr av andra och tredje styckena. 
Som ing{1endc fordran tas upp dels intiikt som blivit tillgiinglig för lyftning 

i början av hcskattnings[irct men som tagits till beskattning det föreg:kndc 
bcskattnings;lret. dels utgift som bctalts i slutet a\' det föregaendc bcskatt
nings[irct men snm inte dragits av vid bl'r:ikningcn av inkomsten för det be

ska tt n ingsfirL'l. 

Som ing<icnde skuld tas upp dels intiikt som har uppburits i slutet av det 

förco'g<iL·ndc beskattningsitrl'I men som inte tagits till beskattning det {irct. 

dels utgift som :ir obetald vid ingi1ngen av beskattningsiirct men som dragits 

av vid bcriikningen av inkomsten för det föregi1endc bcskattningsi1ret. 

lntiikter och utgifter som redovisats vid I lJlJI [irs taxning beaktas inte vid 
1992 ;'irs taxering eller. om den skattskyldige inlt' taxeras d{1. vid ]lJl)3 i1rs 

taXLTing i vidare ni<in iin vad snm framg{1r av andra och trl'clje styckena. 
I 6. I fr;'1ga om avdrag för r:intefördcl ning enligt 3 ~ 4 mom. skall vid I 'J'JJ-

1995 ar~ taxeringar punkt 12 av ii\·L'rg;lngsbcstiimmelserna till lagl'n 



( 1990:()00) om iindring i kpmmunalskattelagen (I 1J28:370) iiga motsvarande Prop. I 989/90: I 1 () 
tilliimpning. 

17. De nya föreskrifterna i 3 * 13 mom. tilliimpas inte i fri"1ga om förviirvs

kiilla diir verksamheten upphiirt under beskattningst1r för vilket taxering 

skett i"1r 1991 eller tidigare. 

18. I fri1ga om de nya bestämmelserna i lagen skall. i den miin dessa mot

svarar fiireskrifter som upphiivs genom lagen eller föreskrifter i kommunal

skattelagcn ( 1928:370) vilka upphiivts genom lagen ( 1990:000) om ändring i 

kommunalsk.attelagen ( 1928:370) och för vilka giillt övergangsbestämmelser 

som fortfarande skulle kunna ha betydelse. dessa överg<ingsbestiimmelscr 

tilliimpas. Punkt 3 av iivergt111gsbestiim111elserna till lagen ( 1976:3-D) om 

iindring i kommunalskattelagen skall dock tilliimpas endast i den utsträck

ning som framgiir a\· punkt 7 ovan. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1984: 1052) om statlig 
fastighctsskatt 

Hiirigenom föreskrivs att I. 2 och :I ss lagen ( 1984: 1052) om statlig fastig
hetsskatt skall ha följande lydelse. 

N111·arande lvdclse 

SI 
~ 

Föreslagen lydelse 

Till fastighctsskatt skattepliktiga fastigheter iir sf1dana som vid fastighets
taxeringen betecknas som smi1huscnhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet 
om pä lantbruksenheten finns vad som vid fastigJ1etstaxeringen betecknas 
som smi1hus. hyreshus. tomtmark fi.ir smi1hus eller tomtmark för hyreshus. 
fd1n skatteplikt undantas fastighet som ;·iret före taxcrings[iret inte varit 
skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152). 

U1iil'er l'lld so111 sägs i försla 
s1ycke1 iir si/dan pril'lllho.1·1ad, so111 
LH'.ff.I' i 5 !i ko111111wwl.1'kattelagen 
( 1928:370) och som iir heliigen i 111-

la11de1, skat1e1ilik1ig fil/ fas1ighe1.1·
sk1111 . 

., s~ 
- s 

Skattskyldig till fastighetsskatt iir iigaren ti.11 fastigheten eller den som en
ligt I kap. 5 s fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) skall anses som iigare. 

I fri1ga om handelsbolag och diidsbon som vid inkomsttaxeringen behand
las som handelsbolag iivilar skatttskyldighcten dock deHigarna. 

Sill ·iu gii//cr si/dan prii·thostad som 
m·ses i I !i andra stycket fiireligger 
sk11ttskrldighc1 e11das1 ji'ir tid under 
1·ilken iigar('n 1•11rit hosa// i Sverig('. 

Fastighetsskatt heriiknas fiir beskattningsi1r. Omfattar beskattningsåret 
kortare eller längre tid iin tolv miinader eller har fastigheten forviirvats eller 
avyttrats under beskattnings[irct. skall underlaget för fastighehskatten jäm
kas med hiinsyn hi\rtill. 

Fastighetsskatkn utgör för varje 
beskattningsiir 

a) 2,5 procen/ lll' ()5 JlfOCl'/lf ll\' tax
cri11g.1TiiriJ1•/ om imiikr il\' ji1s1ighe11·11 
beriiknas enligt 24 !i I mom. ko11111111-
11alskllltelage11 ( /92H:370) och ji1stig
heten utgör hyr('sh11srnhe1. 

b) 2 procent lll' en tredjcdel lll' lllx
<:ri11gs1•iirdet om imiikt a1· jästigheten 
beriiknas enligt 24 ~ I mom. ko11111w
nalska11elage11 och ji1stighe1e11 wgiir 
smähusenhet. 

c) 1,4 procrnt u1· m lrecljedcl _a1· 

1 Senaste lvdclsc I 'J8-I: I 078. 
~Senaste lvddsc 1986:-193. 
'Senaste l}·dclsc 1989:)()19. 

Fastigh.:tsskatten utgör för varje 
beskattningsiir 

a) 1,5 procent ai•: 
taxcri11g.1Tiirde1 m'.seemle små

lwsenhet, 
bosllldshyggnad.1Tärdet och tomt

marksi;iirdct at'.1·eende småhus på 
lan1hrukse11he1, 

75 procent av 111arknadsviirdct av
seende prit•athostad i utlandet, 

b) 2. 5 procent al': 
t11xeringwiircle1 m·seende hyres

husenhet, 
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Nuvarande lydelse 

!C1.reri11gq-1/rdl't /i/Il intäkt a1·_ti1stigh<'
tl'11 bcriiknlls l'nligt 2.f ~ 2 1110111. ko111-
/lllllllllskattclagc11, 

d J I . .+ firocl'nt ar n5 pro('('11 t a1 · tax
eri11g.1Tiirdct 0111 imiikt a1'fi1stighl'rrn 
f>eriiknas C'111igt 2 .~ 71110111. lagen 
I 19../7:576) 0111 stlltlig i11ko111s1skatl 
/ich ji1stighC't1'11 111giir hyreshusenhet. 

c) I,../ procC'nt a1· en 1rcdjed<'I 111· 

111xeri11g11·iirdet 0111 i111iik1 arfi1stigh<'
/1'11 beriiknas l'nligt 2 .~ 7 1110111. lagen 
0111 statlig inko111stska11 och Ji1stigh<'
/l'tl utgiir .rn11ih11sl'nhl't, 

fi 2,5 procent m· hosfcu/.1/Jygg11tuls
l'iirde och 10111111wrk1·1·iircle 111·sel'lllll' 
hyres/111s pli IC111tbruksenhl'I. 

g! 2 procent Cl\' en tredjl'dei ar h/i
st11dsb.1-gg1wds1·iirdc oc'/1 tl1111UnC1rks
l'iirdc lll'.l'<'c'1ulc småhus /){i /anhruks
cnhct. 

h J 2.5 proccnt ll\' (>5 procent 111· IC1X
cring11·iirde1 0111 hrresh11se11hct enligt 
.J kllp. 11 ~ andra stycket .fi1stighets
taxeri11gs/C1gc11 I llJ79: 1152 J skall hll 
/JeskC11111i11g.1·11C1t11 re11 j< mlbru ks/l1s1ig
hC'T, 

i) 2 11roce111 ar l'll 1redjcdC'l a1· taxc
ri11g.11·iircle1 0111 .1mäh11s<'11het l'nligt 
../kap. 11 ~' andra stycket /i1s1ighcls
/C1XC'ri11gslage11 skall ha hl'.1·kC111ni11gs
/IC1t11rl'11 jordhn1k1ji1stighl'I, 

jJ 2,5 procc'lll lll' n5 procefl/ ll\' tllX
l'1'ing.1Tiirdct 11111 i11tiikt Cl\' .fi1stigh1·1rn 
//lgiir i111iik1 lll' riir<'IS<' enligt ko11111111-
1wlskC111e/agc11 och .fl1stighl'tl'11 11tgiir 
/lrresh 11sl'llhl't. 

kJ 2 procl'nl a1· c·11 trcdjedel lll· tax- . 
ai11g.1Tiirdl't /1111 i11tiikt ar Ji1srigltet1'n 
11tgiir i11tiik1 m· riirelsl' enligt ko11111111-
11alsk111tl'lage11 och fitstigltc•tcn 11tgiir 
.1111äh11sen hd. 

Fil! dl'// del 1axai11gs1·iirdl'I a1· 1'11 

.fi1stighl't, som iigs lll' Slidan inländsk 
eller 11tlii11dsk li1Jiirsiikri11g.1·C111s1alt 
so111111·.1·c.1· i 2 .~ 6µ10111. lagen 0111 slllt
lig i11ko111stska11, heliipcr fiil 1·erk
smnhct m·sl'e1ulc sädmw 1101sio11s
försiikringar eller 111·gä11gshidrags
Jiirsiikringar som 11ii11111s i 2~(J1110111. 
trcdjl' .11yckc1 s111111na lag. skall dock 
pmc<'11flalc1. i sliilll'I .fi'ir rnd som 
cliiro111 ji'irl'sk1"it's i jiin·tll strcket j el
ler k. 111giira I,../. 

Föreslagen lydelse 

bostculshrggncul.1Tiirdl't och w1111-
mark.1·1·iirde1 111·.l'l'cndl' hrrcshus på 
l1111thru k.1·1·11hl't. 

/11111'hciller hvggnadl'n pä en Ji1s1ig
het. so111 är hdiigcn i S1·erige, hurnd
sakligen bos1iider och har hyggn11dc11 
bcriik1111t l'lirdcär som 111g6r året Ji'ire 
taxeringsärct, wgår dock ingen Ji1s
tighctssk11tl 11111/cr de fem fi'irsla årm 
och /111/l' .fi1stighctssk11t1 111uler '"' 
diirptl följ1111dc fem åren. · 
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(41 a~ anv.p. I KL) 
nestii11111wlscn i .// a .~ innehiir 

b/.a. atr fiirfi1stighc1, som m'Si'S i l.4 .~ 
2 mmn., j(1.l"figh<·te11s andel 111· sa111-
fiU!igheti'ns 111xerings1·iirdc skall in
räk1111s i 11ndcr/11get fiir imiiktshaiik
ningen i de fitll diir sa111jilllighctc11 11t
giir m siirskild taxcri11g.1cnhct . .lfi· i 
dett11 hii11se('fldc ./kap. JO~ fitstig
hctstaxcringslagen I 1979: 1152 !. 

(24 * 2 1110111. > st. Kl) 
HarJi1stigh<'t. som <tl"sc·s iJi'irsta el

ler andra strckct och som iir avsedd 
för anviindning under hela <iret. p~i 

grund av eldsv(1da eller diirmed jiim
fiirlig hiindL'lsL' eller till följd 111" iiga
rc11s aijlrttning friln orten cl/er 1111-

1u111 st/dan siirskild omstiindighct inte 
kunnm utnrttjas under i·iss tid eller 
har i si1dan ji1stighet för uthyrning 
avsedd liigenhet inte kunnat uthy
ras. fiir d1'11 enligt .fiirs111 eller andra 
styckct beräknade intiiktm nL'dsiittas 
med hiinsyn till den omfattning. vari 
ji1stighetc11 intL' kunnat anviindas el
ler uthyras. Ilar s<I varit fallet under 
endast kortare tid av heskallnings-
<'iret. skall n<'igon nelkittning dock 
inte sh'. 

Föreslage11 lydelse 

Fiirfi1stighet, som lff.l'<'S i 5 ~ ko111-
1111111al1k1111elage11 I 1928:3 70 I. .rkall 
Ji1.1tighetrn.1· andel rff taxcring.1Tiirdct 
på sililan sa111fiillighet so111 anes i 
./I a ~ 11ii1111llla lag inriiknas i underla
get fiir ji1s1ighc1s.1kaue11 om .rn111fiil
lighete11 lllgiir en särskild laxerings
enhet. 

Har hrggnad. som iir avsedd för 
anv:indning under hela ;°tret. pi1 
grund av eldsvi1da cl kr diirmed jiim
förlig hiindclsL' inte kunnat utnyttjas 
undL'r viss tid eller har i s{1dan bygg
llllll för uthyrning avsedd liigL'nhct 
inte kunnat uthyras. for .fi1stighets
sk11urn ncdsiittas mL'd hiinsvn till 
den omfattning. vari hyggnadrn inte 
kunnat anviindas L'ller uthyras. Har 
s<I varit fallet under endast kortare 
tid av beskattnings;irL't, skall nägon 
nedsiittning dock inte ske. 

Om fastighetsskatt skall beriiknas enligt olika grunder fiir skilda delar av 
fastigheten skall underlagd för beriikningen av fastighl'tsskatten för dessa 
eldar utgöras av den del av viirdct som beliipL'r pt1 respektive fastighctsdd. 

llr den skattskyldigc frikallad frän 
skattskyldighet för inkomst ai· .fi1stig
hetc11. hcriiknas f(1.wighetssk11t1cn 
som 0111 s1ld1111 befrielse inte hade 
fiirclcg11t. 

I. Dt'nna lag triidL'r i kraft den I juli 1991! och tilliimpas första gången vid 
1992 <lrs taxning. 

2. Äldre bestiimmeber i 3 *första styckl't giilkr i frf1ga om fastighetsskatt 
för beskattnings<lr som har pt1biirjats före utgt111gcn av {1r 1990. 

3. I stiillet for det procL'nttal som föreskrivs i 3 *första stycket skall, i fr{1ga 
om sm{1husenhct samt smMrns och tomtmark för smi1hus på lantbruksenhet 
med beriiknat viirdei1r före i1r 1991, procenttakt vid 1992 och 1993 ärs taxe
ringar utgiira 1.2. 

-J.. I stiillet för vad som följer av 3 * först<1 stycket och punkt 3 skall vid 
följande <lrs taxeringar L'ndast halv fastighetsskatt utgit i fri1ga om fastigheter. 
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bebyggda med byggnader med nedan angivna viirde:lr. om fastigheterna ut
gör srmlhusenhet eller smiihus och tomtmark för smfthus pa lantbrukscnhet: 

Taxningsår 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Värde ar 
1986--1990 
1987--1990 
1988--1990 
1989--1990 
1990 

5. I stiillct för vad som följer av 3 * första stycket skall vid följande tirs 
taxeringar fastighetsskatt inte utgä eller endast halv fastighetsskatt utgå för 
fastigheter. bebyggda med byggnader vilka huvudsakligen innch[tllcr bostä
der och har nedan angivna viirdeår. om fastigheterna utgör hyreshusenhet 
eller hyreshus och tomtmark för hyreshus pft lantbruksenhet: 

Taxcringsiir Halv fastighctsskatt I ngcn fastighctsskatt 
Viirdci1r Värdei\r 

1992 1973--1976 1977--1990 
1993 1975--1978 1979--1990 
1994 1977--1980 1981--1990 
1995 1979--1982 1983--19911 
1996 1981--1984 1985--19911 
1997 1983--1986 1987--1990 
1998 1985--1988 1989--19911 
1999 1987--1990 
2000 1989--1990 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagcn ( 1953:272) 

Hiirigeno111 föreskrivs i fråga 0111 upphiirdslagen ( 1953:272) 1 

dels att 4 * 2 1110111. och anvisningarna till 41 * skall upphiira att g;Ula. 
dels att 2* 41110111 .. ·H I 111orn .. 10* och 41*21110111. skall ha följande ly

delse. 
dels att det i lagen skall införas ett nytt moment. 48 * 51110111 .. av följande 

lydelse. 

Nu1·arw11/e lydelse 

4 111o111. c Skattereduktion tltnju-
tes 

a1· ogift skal/skyldig. som har hem
mm·arande bam under 18 tir, och ar 
gift ska1tskvldig. rnrs make saknllr 
taxerad inkomst enligt lagen 
( 19./7:576) 0111 s111lfig inkomstskatt, 
med I 800 kronor. 

111· giji skllttskvldig. 1·ars make hllr 
taxerad inkomst enligt niimnda lag 
som 111ulers1iger 6 000 kronor. med 
30 procent lll' det helopp som mot
svarar skillnaden mellan 6 000 kro
nor och den tllxcrade inkomsten. 

Ilar g~fta skattskyldigll rnr fiir sig 
till statlig inko111stskC1tt t11.rerllli in
komst. som 111ulers1igcr(I 000 kronm~ 
åflljutes skattereduktion enda.1·1 a1· 
den som har den hiig.1·111 taxerade in
kom.1·1en. Ar de taxerade inkom.1·
terna lika stora. tillko111111er ska1tere
d11ktion drn iildre m· de skllltskl'l
diga. Barn. som hor hos sina fiiriild
rar. llnses som hemmm·an11ufr enda.11 
hos den enll a1· dem. 

Ska1tereduktion enligt första 
stycket åtnjutes endllst m· .1kllttskyl
dig, som rnrit bosatt hiir i riket under 
någon del lll' heskllllningsäret. För 
giji ska11skyldig gäller des.1·111mn föl
jande. För a1t ska11ered11k tion skllll jå 
åtnjutas, skall maken ha rnril bo.rnll 
hiir i riket under någon del lll' be
skauningsäret. 1\i-ser mllkens hosiilt
ning hiir i riket större de/rn m· be-

'") ~ 
-~ 

Föreslagen lydelse 

4 111o111. Skattereduktion medges 
skattskyldig fiir underskott m· kllpital 
enligt 3 .~ I./ 1110111. lllgrn ( 19./7:576) 
om statlig inko111stska11. Ska1tered11k-
1ionen uppgär till 30 r1rocefll a1· 11n
dersko11e1. 

1 Lagen omtryckt 1'!72:75. Scnaqc lydelse av 
lagens rubrik 197..\:771 
·H 2mom. 198..\:3..\H 
\lll\'isningarna till ..\I * prop. I 'JH<J/90:7..\. 
- Lydelse enligt prop. I 'JH'J!911:7..\. 
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ska11ning1·1il"l'I, sker ska11creduk1io
nen e11lig1 _fi'ir.\'fa .1·1rckc1. :frscr 111a
krn.1 hosiiuning hiir i rike! emfas/ en 
mindre del a1· beska11ningstire1, i/1-
nj111cr ilen skallskyldige ska11ern/11k-
1ion. 0111 111ake11 saknar laxeriul in
ko111s1 l'l1lig1 lagen 0111 suulig in
kom\'lskall. 111ed 900 kronor. och 0111 
111ake11 har wxcmd inko111s1 enlig! 
nii11111da lag so111 1111ilers1iger 3 000 
kronor, med 30 proce111 m· tle1 belopp 
so111 111111s1·11rar skillnat!en 111cll1111 
3 (HJO kronor och den laxerade in
komslen. 

Vid 1illii111p11i11ge11 111· hes1ii111111el
serna i förs/a, andra och lredjc s1yck
e1111 sk11ll so111 111.rcrwl inko111s1 anses 
ii1·c11 under hesk111t11i11gsiiret upphu
ren beska1111i11gshar i11kom.1·1 e11lig1 
lagen ( 1958::!95 I 0111 sjii111ansska11 
sam/ enligt I.~ :! 1110111. 11ii111nda lag 
skallepliktig d11gpc11ni11g. Ska11cre
duk1ion som 1illko111111er skal/skyldig 
rnlig1 11ii11111da bc.1·1ii111111clscr skall 
minskas med l'l1 tol_ficdcl.fi'ir rn1je pe
ri0tl 0111 1rc11io dagar, för 1·ilke11 den 
skal/skyldige 11pph11ri1 inkomsl som 
fii /'I Il Il ii 111 /l/S. 

Skatten:duktion sker endast i 
fraga om statlig inkomstsk_att. kom
munal inkomstskatt. skogsv;lrdsav
gift och ska11e1illiigg enlig11axcrings
lagcn ( J<J91J:OIJ). 

Föreslagen l_vdelse 

Skattereduktion sker endast i 
frt1ga om statlig inkomstskatt, kom
munal inkomstskatt. skogsvårdsav
gift och .11a1lig fas1ighe1sskat1. 

lkstiimmelserna om skattereduktion iakttagas vid debitering av slutlig 
skatt. tillkommande skatt och preliminiir B-skatt samt vid fastställande av 
prcliminiir A-skatt. Öretal som uppknmmer vid beräkning av skattereduk
tion bortfaller. 

·H 
I 1110111. 1 För inkomst av tjiinst som hiinför sig till bestämd tidsperiod och 

uppbiirs vid regdbunckt återkommande tillfällen eller till arbetsanställning 
som iir avsedd att vara kortare tid :in en vecka skall preliminiir A-skatt utgit 
med belopp. som angL'S i skattetabdkr, om inte skattemyndighet har he
stiimt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminiira skatt som belöper 
p:1 olika inkomstbelopp, beriiknadc för m<inad eller den kortare tid som an
ges i tabellerna. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
faststiiller för varje inkomst~1r s<ldana tabdler. 

·1~1bellerna skall grundas p{1 följande förutsiittningar, nämligen 
all inkomsten iir oföriindrad under inknmst{1rct. 
all den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som anges 

i tabellen. 

·
1 Lydelse enli~t pn.ip. I lJ~'!!'J0:7.+. 
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all den skattskyldige inte skall crl;igga annan skatt eller avgift som avses i 
denna lag ;in statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt. 

att skattskyldig som a1·s1·s i 
2 mo111. första strckct 2 crluiller skat-
tereduktion, 

att den skattskyldige vid taxering att den skattskyldige vid taxering 
för inkomsten inte erhiiller andra av- för inkomsten inte erh<"dler andra av-
drag ;in grundavdrag samt avdrag 
som avses i 33 * 2 mom. knmmunal
skattelagcn ( 1928:370) med ett be
lopp av 1500 kronor. dock högst fem 
procent av inkomsten. 

Prelimin:ir A-skatt skall inte hc
r;ikna> p<i ersiittning, so111 l'id st11tlig 
dia ko111111wwl tjiimt liimnas .fiir 
l"is.rn med tjii11s1e11 fiirl'lladc ko.rn111-
der. ej hclla pä ersiittning, som 1·id 
enskild tjii11s1 lii111na.1· .fi.ir sådana 
kostnader, 0111 inte ersättningen rii
sentligcn ii1·erstiger l'ad som skiiligen 
kan a11.1·cs rara erj(.mlcrligl fiir kost-
1111,/emas hestridande. 

l'reliminiir skatt skall alltid baiik
nas på 1raku1111en/scrsiittning för resa 
i tjiinsten som in1c rnrit fi'ircnad med 
1)1't'nwttning samt på ers;ittning för 
resa med egen bil i tjänsten till den 
del den överstiger det i punkt 3 jl·1111c 
stycket av anvisningarna till 33 * 
kommunalskattclagen ( 1928:370) 
angivna beloppet. 

4 Lycklsc· .:nligl prop. I l}RlJ!l)():7-l. 

drag :in grundanlrag samt avdrag 
som avses i 33 * 2 mom. kommunal
skattelagen ( 1928:370) med ett be
lopp av 2 000 kronor. dock hiigst fem 
procent av inkomsten. 

Prelimin;ir A-skatt skall ber;iknas 
p<i ersiillningar fiir iikade levnads
kostn1ula som liimnas 1•id sådan 
tjiinstt•n•.rn inom riket so111 m·srs i 
punkt 3 a1· 11111·i.rningama till 33 .~ 
ko111111111uil.1ka1tc/agen ( /9].8:370) 
endast till den del ersiillningama 
ii1·a.11iger de schahlonbclopp som 
anges i niimnda lagrum eller. sål'itt 
giiller kostnad för logi. den faktiska 
111gi.fien. Pä ansiikan a1· den som he
la/ar l// ersiittning .fiir skattemyndig
heten hesl111a all i den män tjiinstercsa 
1·arar mer iin tre 111änader 111ot.1·1·a
n111de skall giilla till den del ersätt
ningarna inte ii1·erstiger rnd som an
ges i punkt 3 a a1· an1·is11ingan111 till 
nii111nda paragraf 

Pli ersä11ni11g fiir likade lel'l111ds
kos1nadcr rid sådan tjiinstarsa utom 
riket som a1·se.1 i punkt 3 sista strcket 
m· am·i.rningama till 33 ~ ko1111111111al
sk11ttelage11 skall preliminär A-ska11 
heriiknas mdast till drn del ersiill
ni11grn ö1·ers1igcr al'drugsgillt bdo11p 
enligt niimnda lagrum. 

Ifråga 0111 ersättning för resa med 
egen bil i tjänsten gäller all prelimi
när 1\-skall heriikna.1 på ersiittningen 
endast till den del den överstiger det 
i punkt 3 c av anvisningarna till 33 ~ 
kommunalskattelagen angivna be
loppet. 

Betriiffmule annan skattcp/ik1ig er
siittni11g fiir kostnader som iir ji'ir
enade med tjiinsten beriik11as prelimi-
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niir 1\-skatt endast 0111 det iir uppcn
hllrt lift crsiittningen ll\'_1·er kostmulcr 
s11111 i111e iir lll'dragsgilla i·id 111ottaga
rc11s inko111s1taxcri11g eller att den 
iii·crstiga al'{lragsgillt belopp. I sc1-
da111 ji1ll heriiknll.1· skllttl'll pil hela cr
sii11ningc11 respektil'e den del lll' er
sii1111ingen so111 äi•crsliger det a1·
dragsgilla hel oppe!. 

Preliminär A-skall skall inll: utg<t för: 
a) folkpension och tillLiggspcnsion enligt lagen ( 1 %2:381) om allrnLin för

siikring. om inte annat följer av hcstiirnrnelserna i lagen ( 1990:000) om skat
teavdrag i vissa fall fr{1n folkpension 111.m. eller den skattskyldige hegiir att 
avdrag för s;idan skatt skall giiras: 

c) familjebidrag enligt familjebidragslagcn ( 1978:520): eller 
d) s;\dan pension. livriinta eller friin försLikringsanstalt utgäendc annan 

skattepliktig ersLittning. som uppg{1r till högst hLilftcn av det basbelopp som 
enligt lagen om allmLin fiirsLikring giillde för i1rct före det i1r under vilket cr
siittningen utges. Vad nu har sagts skall dock inte tilfampas p~t pension och 
viirdbidrag. spm utgi·1r p<i grund av lagen om allmiin försiikring. delpcnsion 
enligt lagen ( 1979:8-1-) om delpensionsförsLikring och p{1 yrkesskadelivriinta 
eller liniinta L'nligt lagen ( 1976:380) om arbctsskadcförsiikring eller lagen 
( lY77:2<i5) om statligt perS\lllSkadeskydd. 

2 111 o 111.' Om det belnpp. som 
skulle {1terst<i sedan skatteavdrag 
gjorts. jiimtc den inkomst den skatt
skyldigL' i iivrigt kan i1tnjuta umkr
stigL'r vad ckn skattskyldige klln lin
ses lwhiii·ll till 1111derluill för sig .1jiill' 
och jiir lllllkc och ofi:irsii1jdll hllm 
I c .ris I(' 11.1· 111i11i11111111 I. iigcr skatte-
1n\'11dighe1e11 c/icr llllsiikan ai· den 
skattskyldige Jihonhw. att skatlem·
drag icke skall ske eller skall 1·crkstiil
llls med mindre hclopp ii11 som skulle 
ske enligt hestii111111clsema hiir Ol'llll. 
Nedsiitt11i11g ar sklltteal'drag för pre
liminär skatt mil dock icke be1·i/j11s 
skatlskylclig w1m11 iin l'id 11eds1111 ar
bet.1ji'imuig11. långl'llrig o/Örl'lillad 
t1 rbc1.J i'i.1 het. .1 tur .fi'i rsii1j 11 i ngshii nia 
eller i 11111w1 diirmcd jiimfiirligt liigc. 

Det belopp. som 111ots1·11rar den 
skt1ttskyldigcs ex istcns111 ini11111111, 
skall beriikna~ med ledning av be
stLimmelsL'rna i 50 fi 2 1110111. ko11111111-
nt1lskllt1el11ge11 och a111·is11i11gam11 till 
nämnda paragraf 0111 e.riste11s111ini
mu111. 

'Lydelse enligt prop. llJX4!lJ11:74. 

2 m o m. Om det belopp. som 
skulle <tterst{1 sedan skatteavdragji:ir 
k l'l/rstcie11de skall har gjorts. jämte 
den inkomst den skattskyldige i öv
rigt kan i1tnjuta understiger vad den 
skattskyldige behö1·er.för ege11111der
h1/ll och fi1111ilje11.1· bchol' lfiir/wlzillls
heloppet) Jilr sk11ttt•mrndighe1e11 ejia 
t111söka11 m· den skattskyldige för
ordna 1111ti11gc11 all ska11em·drag iil'er 
lllll'llli tt1ge1 i111e skall gåras eller all 

fi'ir ska11em·dmgct jlir tas i anspråk 
mdast rnd a1· liinen ö1·crskj111er jbr
l>ehålls/1elopp('/. 

Fiirbelul/ls/Jcloppel ber~iknas med 
ledning av bestfönmelscrna i 15 kap. 
6 t1 ~ 111s1)kningsht1lken. 

Prop. 1989/90: 110 

222 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Arbetsgivare skall tifömpa beslut om skatteavdrag enligt första stycket se
nast från och med det avliiningstillfälle som intriiffar sedan en vecka förflutit 
fri111 det han fott del av beslutet eller. om det ej kan ske. inom fyra dagar 
efter niimnda avlöningstillfällc tillstiilla den skattskyldige det belopp som 
skulle ha tillkommit denne om beslutet tilliimpats. 

(Se vidare anvisningarna.) 

5 mo 111. Skal/skyldig. som a1·_v11-

ra1 ji1stig/11't. hostadsriitt eller aktie i 
_ftl11w11.1jåretag, kan cjier ansökan be-
1·iljas c111.1·1tlnd med all hetala kmrstå
mde skatt för det taxeringsår, då 
l'inst hänförlig till ai,_i·ttringen tagits 
till heska11ning. 

Anstclnd skall medges om an·tt
ringcns hestclnd iir i>eroencle cl\' myn
dighets tillständ eller heslw eller 0111 

c!C't i amw/ fall råder m·isshet 0111 m·
y11ringe11s hes1å11d. Anstånd jår diir-
1·id medges med he1c1l11i11g ai· elen del 
m· skatten som med 20 000 kronor 
iii·crstigcr sticlan del ar köpeskil
lingen som blii·it tillgänglig för lv_ft
ning före al'yttringstirets wgclng. Blir 
ytterligare köpeskilling tillgänglig för 
lyfining efter m·yttringsärets slw. 
skall a11.1·ttl11clsheloppet minskas med 
den köpeskilling som blh·if 1illgii11glig 
fiir lyflning. 

Anstclm/ medges med skatlehetal
ningen intill den sista april året ejier 
det att c111.1·tchu/sor.rnken upphiirt att 
giilla. i\nstånd skall dock aldrig 
medges _fiir liinfVl' tid iin till den sista 
april frra 1/r ejier a1·yttringsårct. 
Minskas a11.1·tänds/1e/oppet på grund 
m· all _1·11erligare köpeskilling /1/i1·it 
tillgänglig ji'ir f.1jining skall skattm 
inbetalas senast den sisw apri/ liret ef 
ta det köpeskillingen hlh·it lillgiing
lig jiir f.1jining. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 juli 1990 och till:in1pas första gången i fräga 
om preliminiir skatt för 1991 och slutlig skatt p;1 grund av 1992 {1rs taxering. 

I fr{1ga om förbeh{11lsbelopp vid avdrag för kvarst{1endc skatt tillämpas de 
nya föreskrifterna i -l l * 2 mom. första gimgen vid avdrag för kvarstilende 
skatt pil grund av 1990 ins taxering. 

Prop. 1989/90: 110 
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5 Förslag till 
Lag om skatteutjfönningsreserv 

HärigL'nom fört>Skrivs följande. 

I *Vid beriikning av inkomst av niiringsverksamhet enligt kommunalskat
telagen ( 1928:370) OL'h lagen ( 19..\7:576) om statlig inkomstskatt fiir avdrag 
göras enligt denna lag för belopp som har avsatts till skatteutjiimningsreserv 
av 

I. swnska aktiebolag. 
2. svL'nska ekonomiska föreningar. 
3. svL'nska sparbanker. 
..\. säclana juridiska personer som enligt författning eller pil diirmed jiim

förligt siitt bildats för att förvalta samfällighet och som skall erliigga skatt för 
inkomst. 

5. utliindska juridiska persPner. 
6. fysiska personer och dödsbon. 
Sitdana företag som avses i 2 * 6 mom .. 7 nwm .. 8 mom. <'1ttonde stycket 

och 10 mom. samt 7 * ..\ mom. och 8 mom. andra stycki:t lagen om statlig 
inkomsbkatt iir inte beriittigade till avdrag. Detsamma giiller i fräga om 
dödsbon som behandlas som handelsbolag. Att siirskilda regler giiller i friiga 
om handelsbolag framgiir av 11 *· 

Den som enligt bokföringslagen ( 1976: 125) eller jordbruksbokföringsla
gen ( 1979: 1..\ I) iir ~kyldig att upprätta i1rsbokslut skall ha satt av ett mot av
draget svarande belopp i riikenskaperna för beskattnings<lret. Avdraget skall 
Merfiiras till beskattning niirmast följande beskattningsi'tr. 

2 * A\·sättning till skatteutjiimningsrescn· beriiknas p~I kapitalunderlag. lii
neunderlag och inkomstunderlag. 

3 * Kapitalunderlaget för juridiska pnsnner som avses i I *första stycket 1-
5 är skillnaden vid beskattningsitrl'ts utg;'tng mellan tillg{mgar och skulder. 
Vid beriikning av underlaget anses beskattningsi1rets inkomstskatt utgöra 30 
procent av den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beriiknade inkomsten 
fiire iiterföring av föregiicnde års avsättning till skatteutjiimningsreserv. av
drag för :hets avsiittning till skatteutjiimningsreserv. avdrag enligt lagen 
( 1 %7:9.+) om avdrag vid inkomsttaxering.en för viss aktieutdelning och av
drag enligt 2 * 8 mom. andra stycket lagen ( 19..\7:576) om statlig inkomstskatt 
för utdelning pit andra inbetalda insatser iin förlagsinsatser. 

Som tillgimg riiknas inte 
l. aktier i svenska aktiebolag och andelar i svenska ekonomiska för

eningar om företagets röstetal för aktierna eller andelarna iir sa stnrt som 
anges i 7 * 8 mom. tredje stycket a lagen om statlig inkomstskall eller om 
företaget iir frikallat foin skattskyldighet för utdelning pi·1 aktierna eller an
delarna enligt tredje stycket h nfornda moment. 

2. andra tillgångar som avses i 27 * I mom. niimnda lag iin aktier eller an
delar om den underliggande egendomen iir aktie eller andel i svenskt företag 
och inncha\·et a\' ti1lg;'1ngarna betingas av niiringsverksamhet som bedrivs av 
företaget eller a\· annan som med hiinsyn till ägandcriittsförhallanclcn eller 
organisatoriska förhtdlanden kan anses st;I företaget niira. 

3. en fordran p<i ett företag i intressegemenskap i elen mi1n det andra före
tagets kapitalunderlag inte har reducerats med motsvarande belopp vid 
samma :irs taxc'ring. 

Som skuld riiknas iiven 
1. en skuldreservering i den m~ln avdrag för reserveringen medges vid in

komst taxeringen. 

Prop. 1989/90: 110 
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2. insatskapital i en ekm10misk förening i form av fiirlagsinsatser. Prop. l YX9/lJO: 110 
3. belopp som har avsatts till ersiittningsfond. 
4. kapitalunderlag hos ett företag i intressegemenskap i den utstriickning 

sorn anges i 12 * tredje stycket. 
Sl)m skuld dknas inte belopp som har avsatts till skatteutjiimningsreserv. 

4 * Kapitalunderlaget för fysiska personer och dödsbon iir skillnaden vid be
skattnings[irets ing{mg mellan tillgtmgar och skulder i fiirviirvskiillan. 

Som tillg<ing riiknas inte egendom som avses i 27 * 1 mom .. 28 *· 29 * 
I mom. och 30 *lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt s;lvida inte veder
lag eller realisationsvinst vid avyttring utgör intäkt av niiringsverksamhet. 

Som skuld riiknas iiven 
1. en skuldreservering i den mim avdrag för reserveringen medges vid in-

komst taxeringen. 
2. belopp som har avsatts till ersiittningsfond. 
Som skuld riiknas inte 
1. 1{1n för anskaffande av tillg{mgar som enligt andra stycket inte räknas in 

i kapitalunderlaget. 
2. belopp som har avsatts till skatteutjämningsreserv. 
Statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt. kommunal inkomstskatt. 

egenavgifter enligt lagen ( 1910: I :691 ) om socialavgifter och siirskild liineskatt 
enligt lagen ( 1990:000) om siirskild löneskatt samt skattetillägg och förse
ningsavgift enligt taxeringslagen ( 1990:000) riiknas inte som tillg{mg eller 
skuld. 

5 * Vid viirderingen av tillg{mgarna hos juridiska personer som avses i I * 
första stycket 1-5 skall 

1. fastighet som utgör omsiittningstillg;lng tas upp till värdd enligt räken
skaperna minskat med si1dana viirdeminskningsavdrag och liknande avdrag 
som inte har gjorts i riikenskaperna. 

2. andra lagertillgiingar iin som avses i punkt I och kundfordringar tas upp 
till de viirden som giiller vid inkomsttaxeringen. 

3. si1dana tillg;'1ngar för vilka avdrag medges enligt punkterna 12-14 av an
visningarna till 23 * kommunalskattelagen ( 1928:370) tas upp till skattemäs
siga restviirden. 

4, annan fastighet iin som avses i punkt I tas upp till anskaffningsviirdet 
för mark. byggnad och markanliiggning minskat med medgivna viirdeminsk
ningsavdrag och liknande avdrag. 

5. aktier i svenska aktiebolag och andelar i svenska ekonomiska för
eningar tas upp till de viirden som anges i 27 * 2 mom. första stycket lagen 
( 19-17:576) om statlig inkomstskatt och andelar i utliindska juridiska perso
ner till 65 procent diirav. 

6. andra tillgirngar som avses i 27 * I mom. nämnda lag iin aktier och an
delar tas upp till de drdcn som anges i 27 * 2 mom. första stycket och 
3 mom. samma lag eller. om den underliggande egendomen iir andel i ut
ländsk juridisk person. till 65 procent diirav. 

7. andra tillg:mgar iin som avses i punkterna 1-6 tas upp till anskaffnings
viirdet. 

Har fastighet som avses i första stycket 4 förviirvats före ingängen av {1r 
1991 fitr som anskaffningsviirde i stiillet anses viss del av det för iir 1991 gäl
lande taxcringsviirdet minskat med vid 1982-1991 ftrs taxeringar medgivna 
viirdeminskningsavdrag och· liknande avdrag om avdragen för lir riiknat upp
giitt till sammanlagt minst I U procent av niimnda värde. Med del av taxe
ring~viirclct avses i fri1ga om 

I. sm{thusenheter 70 procent av taxeringsviirdet. 

15 Rikstiagl.'n /989!90. Sam/. I. Nr 110 Del 1 
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2. hyreshusenheter hO prnccnt av taxeringsviirdct. Prop. 1989/90: I)() 
3. industriL•JlhL·tcr 75 procent av taxcringsviirdet. 
4. lantbruksenheter 1 llO procent av taxcringsviirdct. 
Viirdct enligt andra stycket skall i skiilig miin Fimkas om marknadsviirdet 

vid bcskattningsiircts ing{111g pi·1 fastighetens byggnader, mark och markan
Higgningar inte iiverstiger 75 procent av viirdl'l enligt andra stycket. 

Vid tilliimpning av första och andra styckena avses med viirdcminsknings
avdrag ocks;i belopp varmed erS:ittningsfond. investeringsreserv e.d. tagits i 
ansprak. 

6 * Vid viirderingen av tillg<ingarna hos fysiska personer och dödsbon tilHim
pas 5 * med de undantag som anges nedan. 

Fastighl'l. som inte utgör omsiittningstillg;ing. tas upp till 70 procent av 
det v~1rde som ;1nges i 5 * första stycket 4 eller till 70 procent av den del av 
taxeringsviirdct som anges i andra stycket. dock att fastighet som avses i 
andra stycket 4 tas upp till 70 procent av den del av det för {1r l 1!91 giillande 
taxcringsdrdct som inte utgiir bostadsbyggnadsviirde och tomtmarksviirdc 
för si1dan privatbostadsfastighl'l som avses i 5 * kommunalskattelagen 
( llJ2X:371l). Tillg~111gar som avses i 26 * 1 mom. lagen ( 1947:576) om statlig 
inkomstskatt tas upp till 70 procent av anskaffningsviirdct om det inte iir 
fr;"1ga om siidana tillg;lngar som avses i 5 * första stycket 2. 

l\kdel p{1 sk11gskonto. skogsskadekonto och upphovsmannakonto tas upp 
till halva beloppet. 

7 * l.iinL'underlaget :ir sumnwn av de bel11pp som under hcskattnings:iret har 
erlagts som liin till arbetstagare i förviirvskiillan. 

~led liin avses s<"1dana ersiittningar i pengar som anges i 2 kap. 3 * lagen 
( l lJX 1:(ilJ1) 0111 socialavgifter. Hänsyn tas dock inte till lön till arbetstagare 
för vilh·n avgiftsskyldighct enligt 2 kap. 4 *första stycket 1 niimnda lag inte 
föreligger och inte heller till ersiittning till arbetstagare. som varit bosatt 
utomlands och utfört arbete utom riket, s{1vida ersiittningen avser arbete 
som utförts fiir annans riikning utan att anst:illning förelegat. 

8 * lnk11111stunderlaget iir dcn vid taxeringen till statlig inkomstskatt beriik
nadc inknmsten av förv;irvskiillan före avdrag för underskott fr.'111 förc
g;'1ende ;lr. avdrag för uppskov enligt lagi.:n ( 1979:611) om upphovsmanna
konto, avdrag för avs;ittning för egenavgifter enligt lagen ( l 9K 1 :691) om so
cialavgifter och lagcn ( 19\Jtl:llOtJ) om siirskild liincskatt samt avdrag för ;lrets 
avsiittning till skatteutjiimningsreserv. lntiikt enligt punkt 16 av anvisning
arna till 22 * kommunalskattclagen ( 192K:370) ingi1r inte i underlaget. 

9 *Juridiska personer som avses i 1 *första stycket 1-5 far avdrag för avsiitt
ning till skatteutjiimningsreserv pä antingen kapitalunderlagi.:t eller löncun
derlaget med den hegriinsning som följer av 12 *. 

Avdrag för avsiittning pi1 kapitalunderlaget far uppgii till högst 30 procent 
av underlaget. 

Avdrag för avsiittning pi1 li.incunderlaget for uppgti till högst 15 procent av 
u ndcrl<tgct. 

10 * Fysiska personer och dödsbon ftir i en och samma förviirvskiilla avdrag 
för avsiittning till skatteutjämningsreserv pi1 antingen kapitalundi.:rlaget och 
löncunderlagd eller inkomstunderlaget. 

Avdrag för avsiittning p[1 kapitalunderlaget för uppgå till högst 30 procent 
av detta underlag. 

Avdrag för avsiittning pi1 löneunderlaget för uppg{1 till högst 20 procent av 
detta underlag. 
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Avdrag för avsättning på inkomstunderlaget får uppgå till högst 15 procent Prop. 1989190: 110 
av detta underlag. 

11 * I fråga om handelsbolag beräknas avdrag för avsättning till skatteutjäm
ningsreserv för bolaget. 

Avdrag medges inte om mer än tio procent av bolagets egna kapital eller 
mer iin tio procent av bolagets inkomst belöper på personer som inte är be
riittigade till avdrag enligt l §. 

I övriga fall skall 
a) avdraget beräknas med tillämpning av 3, 5, 7 och 9 §§om ingen del av 

bol;tgets inkomst beskattas hos personer som är berättigade till avdrag enligt 
I § första stycket 6. 

h) avdraget beräknas med tillämpning av 4, 6, 7, 8, och 10 §§om ingen del 
av bolagets inkomst beskattas hos personer som är berättigade till avdrag 
enligt I §första stycket 1-5, 

c) avdraget begriinsas till det lägsta av de maximala avdragsbeloppen en
ligt a och bom bolagets inkomst beskattas såväl hos personer som iir berätti
gade till avdrag enligt I §första stycket 1-5 som hos personer som är berätti
gade till avdrag enligt I § första stycket 6. 

Vid tilliimpning av tredje stycket räknas delägares kapitalbehällning i bo
laget som skuld i den m<'rn behållningen ingår i delägarens kapitalunderlag. 

Bedriver bolaget flera verksamheter beräknas ett gemensamt kapitalun
derlag, ett gemensamt löneunderlag och ett gemensamt inkomstunderlag för 
bolaget. I fritga om varje verksamhet i bolaget får avdrag inte göras med 
större belopp än som belöper på verksamheten. 

12 § Bestämmelserna i andra-femte styckena gäller för företag i intressege
menskap om något av företagen yrkat avdrag enligt 9 § för avsättning på ka
pitalunderlaget. Intressegemenskap anses råda mellan juridiska personer 
som vid utgången av året före taxeringsåret är moder- och dotterföretag eller 
står under i huvudsak gemensam ledning. I en intressegemenskap kan ingå 
sädana företag som avses i I § första stycket 1-5 och är berättigade till av
drag, handelsbolag och sådana företag som avses i 7 § 8 mom. andra stycket 
lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

Övriga företag i intressegemenskapen för inte avdrag för avsättning på lö
neunderlaget. För varje företag i intressegemenskapen beräknas ett kapital
underlag. 

Är tvä eller flera företag i intressegemenskap och innehar ett av företagen 
andelar i en utländsk juridisk person som i sin tur - direkt eller indirekt -
innehar aktier eller andelar i det andra eller de andra företagen gäller föl:.:
jandc. Vid bcriikning av kapitalunderlaget i det förstnämnda företaget tas 
som skuld upp ett belopp motsvarande kapitalunderlaget i det andra företa
get eller summan av kapitalunderlagen i de andra företagen till den del be
loppet överstiger 35 procent av viirdet av andelarna i den utländska juridiska 
personen. Som skuld tas dock inte upp större belopp än 65 procent av viirdct 
av dessa andelar. Med aktier och andelar likställs andra tillgångar som avses 
i 27 * I mom. lagen om statlig inkomstskatt. Vad nu sagts äger motsvarande 
tilliimpning om den utländska juridiska personen bedriver verksamhet friin 
fast driftställe här i riket eller har bestämmande inflytande över annan ut
ländsk juridisk person som bedriver sådan verksamhet. 

För företag med negativt kapitalunderlag beräknas en intäkt motsvarande 
30 procent av underlaget multiplicerat med 70 procent av statslåneräntan vid 
bcskattningsärets utgång. Nagon intäkt berliknas inte i den mån det negativa 
unckrlaget Uickts genom att ett positivt kapitalunderlag överförts från ett an
nat företag om såväl givare som mottagare redovisar överföringen öppet vid 
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samma ;irs taxering. Om fiirl'tagl'ns sammantagna kapitalunderlag (summan Prop. 1989/90: 110 
a\' de positiva nch de IK'gativa undl'rlagen) iir negativt for ett motsvarande 
belopp vid tilliimpning a\' dl'tta styckl' hl'handlas som ett positivt underlag 
hos dl't fiirl'tag som har det hiigsta nl'gativa undnlagl't. 

I fr{1ga 0111 handelsbolag till:impas 3 *. 5 * och 11 * tjiirdl' styckl't vid bl'
riikningen av kapitalundnlag L'nligt fj:irde stycket. Är kapitalunderlaget nl'
gativt baiiknas L'n intiikt för dl' förl'tag som beskattas för handelsbolagets 
inkomst. Som intiikt tas för vart od1 ett av fiirl'tagen upp ett belopp motsva
ramk intiikten L'nligt fjiirlk styckl't multiplil'erad med företagets andel av 
handelsbolagets in kom st. 

IJ *Vid fusion snm aVSL'S i 2 *-I nwm. första styckl't lagen ( 19-17:576) om 
statlig inkomshkatt for skattl'utjiimningsreserv iivertas. 

14 * HL'teckningar i denna lag har samma betydelse som i kommunalskattela
gen ( llJ28:371l) od1 lagen ( 19-17:57h) tim statlig inkomstskatt om inte annat 
anges L'lll'r framgitr av sammanhangl't. 

15 *Juridiska JK'rsoner som avsl's i 1 * fiirsta stvcket 1-5 och som yrkar av
drag för a\siittning till skatteutjiimningsresl'rv skall i sjiilvdcklaration l;imna 
de uppgifter snm bd1iivs för att bl'riikna underlag pit vilkl't avsiittning bcriik
nas. 

Juridiska pnsonl'r som L'nligt 1 *första stycket 1-5 har riitt till avdrag för 
avsiittning och företag som avses i 7 * 8 mnm: andra stycket lagen ( 19-17:576) 
om statlig inkomstskatt skall i sina sjiilnkklaratilllll'r liimna uppgifter som 
kan liig:gas till grund för L'n prövning a\' llll1 dl't ritder intressegemenskap med 
annat elkr andra fiin:tag. l'vlots\'arande giiller i fr{1g:a om handelsbolag. 

16 * Fysiska personer llCh diidsbnn skall i sjiil\'dl'klaration Umna de uppgif
ter som hl'hövs för att hL·riikna kapitalundL·rlagl'l samt de undl'rlag pit vilka 
avsiittning: beriiknats. 

I. DL'nna lag: triider i kraft dl'n I juli llJl)() od1 tilliimpas första g;ingen vid 
1992 ;irs taxl'ring. 

2. Vid bniikning av kapitalunderlagl't enligt 3 och -I ** riiknas snm skuld 
avsiittning:ar som gjllrts L'nligt lagl'n ( l ll7ll:h09) om allmiin investeringsfond. 
lagen ( JlJ7l):hlll) om allmiin investeringsreserv. lagen ( 195-1:-10) om siirskild 
fartyµsfond. lagen ( 1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjiim
ning. lagl'n ( 1%7:%) lim siirskild nyanskaffningsfond. lagl'n ( 1%7:752) om 
avdrag vid inkomsttaxeringt•n för avsiittning till fond för ateranskaffning av 
fastighet. lagen ( 1980:-15<1) om insiittning pit tillfölligt vinstkonto. lagen 
( 1981 :2%) om cldsvi1ddonder. lag:L'n ( 191"2: 1185) om inbetalning pä siirskilt 
investering:skonto och lagen ( 198-1: lll90) om inbetalning p{1 fiirnyl'lsl'konto. 

3. Vid viirdering av tillgiingar enligt 6 *tas medel pa uppfinnarkonto upp . 
till halva beloppet. 

-1. Vid beriikning av kapitalunderlaget fiir s{1dana juridiska personn som 
avses i 1 *första stycket 1-5 skall vid l l)lJ2 ;irs taxning L'lkr. om företaget p{1 

grund av förliingt riikl'nskaps;lr inte skall taxl'ras detta {ir. vid 1993 {irs taxe
ring. 15 procent av sädana obeskattade reserver som avses i 1 * lagen 
( 1990:000) om i1terföring av obeskattade reserver riiknas som skuld. Vid föl
jande iirs taxeringar skall 30 procent av det uppskovsbclopp som vid beskatt
nings{1rets ing;ing iinnu inte ;ltl'rförts till bl'skattning räknas som skuld. Diir
emot skall uppskovsbclopp vid beskattningsiirets utg;1ng inte räknas som 
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Beriikning av beska1tning<1rl·ts inkomstskall l'nligt 3 ~ första stycket Prop. I LJ~9/91J: 1111 
andra meningen sker utan hiinsyn till dds ~1terföring av s<idana obeskattade 
reserver som avses i första stycket denna punkt. dds den del ;I\ del upp-
skovsbelnpp som enligt 5 * lagen om aterforing av nbeskaltade reserver tas 
upp till t1eskaltning. 

5. Vid heriikning av kapitalundnlaget för fysiska personer och diidsbon 
skall vid 1992 iirs taxering L'ller. om företaget pii grund av fiirliingt riik('n
skaps;·ir inte skall tax('r;1s detta [1r. vid 1993 {1rs lax('ring. 25 procent av si1dana 
obeskattade resnver stl!ll avses i I *lagen ( 1990:1100) om ;Herfiiring av obe
skattade r('servcr riiknas som skuld. Vid fiiljande iirs taxeringar skall 511 pro
cent av det uppskovsbelopp som vid beskallnings;irl'ts ing<'mg iinnu inte i1ter
förts till beskattning riiknas snm skuld. Diiremnl skall uppsknvsbelopp vid 
hl·skattningsi1rl'ts utgimg inte riiknas som skuld. 

6. Vid beriikning av kapitalunderlagl't for fysiska personer nch dödsbon 
giiller följande. Vid I 992-J lJlJ9 {1rs laxl·ringar skall som kapitalunderlag an
ses den skattskyldiges kapitalunderlag enligt ..i ~ m('d tilliigg för en liver
g<ingspost. Övergiingspnskn iir el! belopp motsvarande den skallskyldig('s 
negativa kapitalunderlag vid 1992 {1rs taxering eller. nm fiiretaget p{1 grund 
av förliingt riikenskapsiir inte skall taxeras Lktta i1r. vid 1 lJ93 t1n. tax(' ring. till 
den del detta negativa underlag överstigl'r fribeloppet enligt punkt I(, fjiirde 
stycket ;1v anvisningarna till 22 ~ kommunalskattelagen ( 1921\:370). 

I tar den skattskyldige flera förviirvsbllor skall vid tilliimpning av första 
stycket ilverg<'rngspnsten hestiimmas med ledning av förviirvskiillornas sam
manlagda kapitalunderlag. Är det sammanlagda kapitalunderlaget negativt 
skall det fördelas mellan förviirvskiillorna med negativt kapitalunderlag i fiir
hilllande till deras andel av det sammanlagda kapitalunderlaget i dessa fiir
viirvskiillor. Det siilunda beriiknacle negativa underlaget utgör forviirvskiil
lans iivergiingspost till den del beloppet iiwrstiger Lkt till förviirvskiillan 
hiinförliga fribeloppet. 

Vid bcriikning av kapitalunderlaget vid 1992 iirs taxering ell('r. om företa
get p<I grund av förliingt riikenskapsi1r inte skall taxeras detta ;'ir. vid 1993 ;lrs 
taxering. skall fastigheter som intl' utgör nmsiittningstillg.{mgar tas upp till 
det högsta av de viirden som följer av ti ~ andra stycket. 

Bestiimmelserna i första-tredjL' styckl'na giiller inte vid tilHimpning av 

11 *· 
7. Vid tilliimpning av ..i* andra stycket vid 1992 lirs taxerin,1! inriiknas i 

kapitalunderlaget för ett handelsbolag inte tillg{1ngar som avses i punkt 22 
av iivergJingsbestiimmelsl'rna till lagen tllll iindring i kornmunalskattelagcn 
( 1928:370) siivida tillgångarna avyttrats före utgimgen av ;'1r (lJlJI. 
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6 Förslag till 
Lag om återföring av obeskattade reserver 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som avslutats närmast 
före den 1 januari 1991 har obeskattade reserver kan i den omfattning som 
anges i denna lag fä uppskov med beskattningen vid återföringen av reser
verna. Med företag avses i denna lag fysiska och juridiska personer med un
dantag för dödsbon som behandlas som handelsbolag. 

Med obeskattade reserver avses resultatutjämningsfond, avsättning till in
ternvinst konto samt reserver i lager och pägaende arbeten. Reserv i lager 
och pi1gi1ende arbeten skall anses förelig!,!a om tillgängarna vid inkomsttaxe
ringen har tagits upp till Higre värde iin som skulle ha följt vid en tillämpning 
av 24 ~ kommunalskattelagen ( 1928:370). 

Att siirskilda regler giiller för hankaktiebolag, sparbanker. föreningsban
kcr. finansbolag. fondkommissionsbolag och kreditaktiebolag framgår av 
6 §. 

2 § Uppskov skall beslutas och uppskovsbeloppet bestiimmas vid 1992 års 
taxering eller, om förL'taget pa grund av förlängt räkenskapsår inte skall 
taxeras detta [tr. vid 1993 lirs taxering. I fräga om handelsbolag skall upp
skovsbcloppet avse handelsbolaget. 

3 § Uppskovsbeloppet iir skillnaden mellan de obeskattade reserverna enligt 
1 § första stycket och Lkn avsiittning till skatteutjämningsreserv som har 
gjorts enligt lagen ( 1990:000) om skatteutjämningsreserv. Ger beräkningen 
ett negativt resultat beslutas inget uppskovsbelopp. 

4 § Uppskov med beskattningen kan medges vid taxeringen till statlig in
komstskatt och - s~1vitt avser fysiska personer och dödsbon - vid taxeringen 
till kommunal inkomstskatt. Uppskov medges endast om den skattskyldige 
framställer ett yrkande om detta hos skattemyndigheten. 

5 § Beskattning av uppskovsbeloppet skall fördelas s[1 att 
minst 25 procent av beloppet tas upp vid 1992 i1rs taxering, 
.sammanlagt minst 50 prm:ent av beloppet tas upp vid 1992 och 1993 års 

taxeringar, 
sammanlagt minst 75 procent av beloppet tas upp vid 1992-1994 års taxe

ringar, 
hela beloppet tas upp vid 1992-1995 ärs taxeringar eller. om taxering inte 

sker år 1995. vid 1992-1996 ars taxeringar. 
En fysisk person behöver vid 1992 iirs taxering inte ta upp någon del av 

uppskovsbeloppet. Ett handelsbolag behöver vid 1992 års taxering inte ta 
upp mer än 25 procent av uppskovsbeloppet multiplicerat med den andel av 
bolagets inkomst som belöper på andra delägare än fysiska personer. Vid 
följande iirs taxeringar gäller bestämmelserna i första stycket. 

Taxeras inte företaget ett visst år skall vid taxeringen det följande året till 
det uppskovsbclop som d;'.'1 <lterförs läggas ett tillägg om tio procent av det 
uppskovsbclopp som liigst skulle ha tagits upp till beskattning vid taxeringen 
det förstnämnda året. 

Har den förvärvskälla till vilken de obeskattade reserverna hänför~ig upp
hört. skall ;'\terstäendc del av uppskovsbeloppet omedelbart tas upp till be
skattning. Detta gäller inte om en fysisk person överför sin näringsverksam
het eller driften av denna till ett aktiebolag om intressegemenskap råder mel-

Prop. 1989/90: 110 
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Ian företagen. Återsti1ende del av uppskovsheloppet skall i si1dana fall tas Prop. 1989/lJO: 110 
upp till beskattning hos aktiebolaget enligt hestiimmelserna i denna lag. Vid 
tillämpning av detta styeket anses intressegemenskap rt1da mellan företag 
som står under i huvudsak gemensam ledning. 

I fri1ga om dödsbon giiller att <iterst<iende del av uppsknvsbeloppet ome
delbart skall tas upp till beskattning det heskattningsiir di1 reglerna om han
delsbolag tilliimpas första giingen. 

6 ~ För bankaktidiolag, sparbanker. föreningsbanker. finansbolag. fond
kommissionsbolag oeh kreditaktiebolag giiller - i stiilkt för \·ad som anges i 

4 oeh 5 ** -följande. 
Hela uppskovsheloppet skall tas upp till beskattning vid J<J!J2 :1rs taxering 

eller. om företaget pli grund av fiirliingt riikenskapsiir inte skall taxeras detta 
iir. vid l <)()3 fas taxering. Vid tillämpning av uppbördslagL'ns ( 1953:272) reg
ler om debitering av preliminiir och slutlig skatt skall dock anses som om 
skatten pf1 uppskovsbeloppet hiinför sig med lika delar till de beskattningsiir 
för vilka taxering sker ;ircn 1992-1995. Taxnas inte företaget ar 1992 skall 
anses som om skatten p<i uppskovsbl'loppet hiinfrir sig med 511 procent till 
det bcskattningsiir för vilket taxering sker ~ir 1993 och med vardera 25 pro
cent till de beskattnings.ir för vilka taxering sker iiren 1994 och 1995. Vad nu 
sagts iiger motsvarande tilliimpning om taxering inte sker el! senare {1r under 
niimnda period. 

7 * Även om en inkomst som avses i denna lag ~ir att hiinföra till aktiv nii
ringsvcrksamhet. skall den vid tilliimpning av l l kap. J * lagen ( l 9h2:JX I) 
om allmiin flirsiikring. J kap. 4 * lagen (I l)X I :69 I) om socialavgifter samt 2 * 
lagen ( 1990:000) om siirskild liineskatt behandlas som inkomst av passiv nii
ringsvcrksamhct om den skattskyldige inte yrkar annat. 

Denna lag träd.:r i kraft den I juli 1990 och tilliimpas första gi111gen vid 
1992 [ir taxering. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1989: 1046) om ändring i lagen 
( 1962:381) om allm~in förs~ikring 

Härigenom föreskrivs att I kap. (J *lagen (I %2:181) om allmän försiikring 
i paragrafens lydelse enligt lagen (I 98l): 11146) om iindring i niimnda lag skall 
ha följande lydelse. 

Nu1·arw11fc lrt!elsl' Fiireslagt'n lydelse 

I kap. 

6 ~ 
Inom den allmiinna fi.irsiikringcn skall de bcriikningar. som anges i denna 

lag. göras med anknytning till ett bashelopp. 
Basbcloppl'I faststiills av rege- Basbeloppet faststiills av rege-

ringen for varje iir och utgör 26 .JUO ringen för varje {ir och utgör 29 700 
kronor multiplicerat med det tal kronnr multiplicerat med det tal 
(jämförelsetal) som anger fiirhi1llan- (jiimförelsetal) som anger förh{tllan-
dct mellan det allmiinna prisliiget i det mellan det allmiinna prisbgl't i 
11m·cmba i1rct före det som basbe- oktober ;iret före det som basbclop-
loppet avser och prisliiget i 11m·c111- pet avser och prisWgct i oktober 
her 1987. Diirvid skall bortses fri111 /989. Diirvid skall bortses fr<in de 
de prisföriindringar som följer av 
iindringar av den statliga fastighcts
skatten. av indirekta skatter och av 
riintebidrag inp111 bostadsbidragssy
ste111et. allt i den 111{111 iitgiirderna 
vidtagits för att finansiera den siink
ning av den statliga inkomstskatten 
som genomförs :i ren 1490 och I 9l) I. 
I3asbeloppct avrundas till niirmastc 
hundratal kronor. 

prisföriindringar som följer av iind
rin!,!ar av den statliga fastighetsskat
ten. av indirekta skatter och av riin
tebidrag inom bostadsbidragssystc
mct. allt i den 111{111 iitgiirderna vidta
gits för att finansiera den siinkning 
av den statliga inkomstskatten som 
genomförs i1rcn 1990 och 149 I. Bas
beloppet avrundas till niirmastc 
hundratal kronor. 

Pn1p. 1989190: 110 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (I 962:38 I) om allmän försäkring 

I Hirigenom föreskrivs att 3 kap. 2 och 2 a ** samt .11 kap. 2 och 3 ** lagen 
( 1962:381) om alh11iin försiikring 1 skall ha följandi.: lydelse. 

N11rnra11dc lycle/se Föreslagen lrdelsc 

3 kap. 

, ~~ - ~ 

Sjuk penninggrundande in
k om st iir den {1rliga inkomst i 
pengar eller skattepliktiga 11afllra
jhmui11a som en fiirsiikrad kan an
tas komma att tills vidare fa för eget 
arbete. antingen s{1so111 arbetstagare 
i allmiin dkr enskild tjiinst (in -
komstav anstiillning) eller pi1 
annan grund (inkomst av annat 
förviirvsarbctl'). Som inkomst 
av anstiillning riiknas dock inte er
siittning fr<'111 en arbetsgivare som iir 
bosatt utomlands eller en utliindsk 
juridisk person. 11m arbetl'l har ut
förts i arbetsgivarens v.:rksamhl'l 
utom riket. I frf1ga om arbete som 
utförs utomlands av den som av en 
statlig arbetsgivare siints till ett an
nat land för arbete för arbetsgiva
rens riikning bortses vid beriik
ningen av sjukpenninggrundande in
kormt fr~111 sf1dana lönl'!illiigg som 
betingas av ökade levnadskostnader 
och andra siirskilda förldllamkn i 
sysselsiittningslandet. Den sjukpen
ninggrundande inkomsten faststiills 
av försiikringskassan. l nkomst av 
anstiillning och inkomst av annat 
förvärvsarbL'te skall chirvid var för 
sig avrundas till niirmast liigre hund
ratal kronor. 

1 l.a!!L'll omtnckt l'lt-:2: 1211. 
~ S.:1;as1c lnlcbL· i '!t-:7: L\O<i. 

Sjukpenninggrundande in
k o 111 st iir den i1rliga inkomst i 
pengar eller a11clra skattepliktiga jiJr
mti11cr som en fiirsiikrad kan antas 
komma all tills vidare rn för egL't ar
bete. antingen s{1som arbetstagare i 
allmiin el kr enskild tjiinst (in -
komst av anstiillning) eller pä 
annan grund (inkomst av annat 
förviirvsarbete). Mee/ i11/..:0111st 
ar anstiil/11ing likstiills kosmadsa
sii11ni11g so111 inte enligt I 0 ~ 11pp
biirds/11gm I 1953:27:!) 11nd1111f11s rid 
bcrtikning al' prcli111i11iir A-skatt. 
Som inklllllSt av anstiillning räknas 
dock inte ersiittning fr[111 en arbetsgi
vare som iir bosatt utllllllands eller 
en utliinclsk juridisk person. nm ar
betet har utförts i arbetsgivarens 
verksamhet utnm riket. I fdga om 
arbete som utförs utomlands av den 
som av en statlig arbetsgivare siints 
till ett annat land för arbete för ar-
bctsgivarcns riikning. bt>rtscs vid be
riikningcn av sjukpenning.grun
dande inkomst fr<in s<ldana li:inetill-
Higg som betingas av ökade levnads
kostnader och andra siirskilcla för-
hitllanden i syssclsiittningslandet. 
Som i11/.:0111st (fl" anstä/111i11g räknas 
inte heller imiikt so111 m·ses i 32 ~ 
/ 1110111. första stycket h och i ko111-
111111wlskattclagrn ( 1928:370!. Den 
sjukpenninggrundande inkomsten 
faststiills av försäkringskassan. In
komst av anstiillning och inkomst av 
annat förviirvsarbete skall diirvid var 
för sig avrundas till 'niirmast liigre 
hundratal kronor. 
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Nuvarande lydelse 

Vid beräkning a\' sjukpenning
grundande inkomst borhes friln s{1-
dan inkomst av anställning och an
nat förvärvsarbete som överstiger 
sju och en halv g{mger basbeloppet. 
Det belopp som s;llunda skall un
dantas skall i första hand riiknas av 
från inkomst av annat förviirvsar
bete. Ersättning i pengar eller 11a111-
raförmåna för arbete som någon 111-

J'örfiir 11clgv11111111w1s riikning uta11 all 
rnra ansliilld i dennes 1jii11.w skall. s{i
vida ersiittningen undn ett ~1r upp
giir till minst I 000 kronor. 11nses som 
inkom.1·1 m· 11ns1iillning. l fri\ga om 
ersättning som utgör inkomst av rö
relse som bedril's m· den som 111/'ör 
arbetet eller m· jord/>ruk.1f11stigher 
som t!mne brukar. gäller vad nu har 
sagts endast under förutsättning att 
den försiikrade och den som utger 
ersättningen iir ense om detta. I nu 
angivna fall skall den sem utför ar
betet anses s{isom arbetstagare och 
den som utger ersiittningen si1som 
arbetsgivare. Kan ersättning för ar
bete för nf1gon annans räkning un
der aret inte antas uppg<i till minst 
I 000 kronor. skall ersättningen fran 
denne inte tas med vid beräkningen 
av den sjukpenninggrundande in
komsten i annat fall än dii den utgör 
inkomst av rörelse eller jordbruks
f11stighe1. 

Beri1kningen av den sjukpenning
grundande inkomsten skall. &ir för
hiillandena inte iir kända för försäk
ringskassan. grundas pa de upplys
ningar som kassan kan inhiimta av 
den försäkrade eller dennes arbets
givare eller som kan framgå av den 
uppskattning. som vid taxering 
gjorts av den försäkrades inkomst. 
Inkomst av arbete för egen räkning 
far ej ber~iknas högre iin som mot
svarar skiilig avlöning för liknande 
arbete för annans rlikning. Om in-. 
komstcn helt eller delvis utgörs av 
skattepliktiga naturaförmäner skall 
de tas upp till ett värde som bestäms 
i enlighet med 8 § första-fjärde 
styckena uppbördslagcn ( 1953:272). 

Föreslagen lydelse 

Vid beriikning av sjukpenning
grundande inkomst bortses från s~1-

dan inkomst av anstiillning och an
nat förv:irvsarbete som överstiger 
sju och en halv gimger bashdoppct. 
Det belopp som salunda skall un
dantas skall i första hand räknas av 
fr<'m inkomst av annat förvärvsar
bete. Ers;ittning i pengar eller andra 
sk1111ep/ik1ig11 fiirmåner för 11t(iir1 ar
bete i annan form iin prnsio11 riiknas 
SO/Il i11ko111.1"/ (Il' anstiil/ning. sa vida 
ersiittningen under ett är uppg~tr till 
minst l 000 kronor. iil'l'll 0111 motfll
gllren i11te är ansliilld hos den som 111-

ger crsii1111inge11. I fn'1ga om ersiitt
ning som utgör inkomst av niirings
l'erk.rnmhet. giiller vad nu har sagts 
endast under förutsiittning att den 
försiikrade och den som utger crslitt
ningen är ense om detta. I nu an
gima fall skall den som utför arbetet 
anses såsom arbetstagare och den 
som utger ersättningen såsom ar
betsgivare. Kan ersiittning för ar
bete för nilgon annans r;ikning un
der ;'iret inte antas uppgit till minst 
1 000 kronor. skall ersiittningen fr{111 

denne inte tas med vid bcriikningen 
av den sjukpenninggrundande in
komsten i annat fall :in då den utgör 
inkomst av niiri11g1·1·erksamhe1. 

Beräkningen av den sjukpenning
grundande inkomsten skall. cHir för
hällandena inte iir kiinda för försiik
ringskassan. grundas på de upplys
ningar som kassan kan inhämta av 
den försäkrade eller dennes arbets
givare eller som kan framg:'t av den 
uppskattning, som vid taxering 
gjorts av den försiikrades inkomst. 
Inkomst av arbete för egen räkning 
för ej beriiknas högre än som mot
svarar skälig avlöning för liknande 
arbete för annans räkning. Om in
komsten helt eller delvis utgörs av 
skattepliktiga j'örmåner skall de tas 
upp till ett värde som bestäms i en
lighet med 8 § första-fjiirde styckena 
uppbördslagen (1953:272). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2a ~ 3 

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skall nsättning fr{m en 
arbetsgivare som iir bosatt utomlands eller är en utliindsk juridisk person an
ses som inkomst av annat förvärsarbete, om crsiittningen avser arbete som 
utförts inom riket samt arbetsgivaren och arbetstagaren träffat överenskom
melse om att ersättningen skall hiinföras till saclan inkomst. 

\/id beriik11i11g ai· .1jukpenning
grundande inkomst skall som in
ko111.1·r av a1111a1 fön'1'i1T.rnrhe1e också 
anses ersä1111ing som wgiir ska11eplik-
1ig inkomst a1· 1jä11st enligt kom11111-
na/skattelage11 ( 1928:370) och som, 
utan all 1111.wiillni11gsförhålla11de före
legat, utbetalats m· fl'sisk person bo
sall utomlands eller utländsk juridisk 
person. 

11 kap. 

Med inkomst av anställning 
avses den lön i pengar eller skatte
pliktiga naturaförmåner. som en för
säkrad har fatt s(1som arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst. Till sa
dan inkomst räknas dock inte frfm 
en och samme arbetsgivare utgiven 
lön som under ett år ej uppgtltt till 
1000 kronor. I fråga om arbete som 
har utförts utomlands bortses vid be
räkningen av pensionsgrundande in
komst friin si1dana lönetillägg som 
betingas av ökade levnadskostnader 
och andr<i siirskilda förhftllanden i 
sysselsättningslandet. Säsom in
komst av anställning anses även 

Med inkomst av anställning 
avses elen lön i pengar eller andra 
skattepliktiga jörmåner, som en för
siikracl har fatt sitsom arbetstagare i 
allmiin eller enskild tjänst. Med lön 
likstiills kosmadsersä1111i11g som inte 
rnligt 10 ~ uppbördslage11 ( 1953:272) 
undantas vid beräkning al' prelimi
när A-skall. Till s~1dan inkomst riik
nas dock inte fran en och samme ar
betsgivare utgiven lön som under ett 
är ej uppgfttt till I 000 kronor. Till så
dan inkomst riik11as i11te heller intiikt 
som lll'St.'.\' i 32 ~ 1 1110111. första 
stycket h och i ko11111w11alska11e/agen 
(1928:370). I fri1ga om arbete som 
har utförts utomlands bortses vid be-
riikningen av pensionsgrundancle in
komst från s<idana lönetilHigg som 
betingas av ökade levnadskostnader 
och andra särskilda förhållanden i 
sysselsättningslanclet. Säsom m
komst av anställning anses även 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976:380) om arbetsskadeför
säkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller 
på grund av regeringens förordnande. i den m<ln ersättningen träder i stället 
för försiikrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. 

b) förälclrapenningförmåner, 
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 ~- i elen mån bidraget inte är ersättning för 

merkostnader, 
cl) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. 

3 Senaste lydelse 1986: 1138. 
~Lydelse enligt prop. 1989/90: 133. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

e) kontant arhetsmarknadsstöd enligt lagen ( 1973:371) om kontant arhds
marknadsstiid. 

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 
rehabilitering i form av dagpenning. 

g) korttidsstudiestiid. vuxenstudid1idrag och utbildningsarvode enligt stu
diestiidslagen ( 1973:3-N). 

h) delpcnsion L'niigt lagarna ( 197.'i:38ll) och ( 1979:84) om delpensionsför
S:ikring. 

i) dagpenning till viirnpliktiga och v;1penfria tjiinstcpliktiga under repeti
tionsutbildning. frivilliga som genorng;lr utbildning under krigsförbandsöv
ning clkr siirskild iirning inom viirnpliktsutbildningen. liikare under för
svarsmedicinsk tjiinstgöring samt civilförsvarspliktiga. 

j) utbildningsbidrag for doktorander. 
k) timersiittning vid grundutbildning för vuxna (grundvux). vid VUXL'nut

bildning för psykiskt utvecklingsstörda (siirvux) och vid grundliiggande 
svensk unden·isning fiir invandrare. 

I) livriinta enligt 4 bp. lagen (I 97<1:380) 0111 arbetsskadeförsiikring eller 
rnotsvarandL' livriinta som bestiims med tilliirnpning av sagda lag. 

m) friin Sveriges fiirfattarfond och konstn;irsn;imnden utg<icnde bidrag 
som ej iir att hiinföra till inkomst a\' annat forviiIYiarbcte enligt 3 *· i den 
111{111 regeringen s;I förordnar. 

n) statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning niir de star
tar egen riirclse. 

o) viirdct a\· vad den försiikrade tillgodofors som följd av att en arbetsgi
vare liimnar s;idant bidrag som liksliills med liin enligt 2 kap. 3 * andra 
stycket lagen ( 198 I :fil) I) om socialavgifter. 

p) ep;iittning enligt lagen p) er~iittning enligt lagen 
(I 988: 146.'i) om ersiittning och ledig- ( 1988: 1-16.'i) om ersiiltning och ledig-
het för n;irsti1endeviml. het fiir n;irst<lcmkviml, 

t/) 1illf{illiga förrärrsinko111s/('r av 
1·erksw11hct so111 i11tc heclrh·.1· .1jälr
s1ii11dig1. 

I friiga om ersiittning pengar eller naturafi.irm~111er som siigs i första 
stycket för arbctt' som n{1gon utfört för ni·igon annans riikning utan att vara 
anstiilld i dennes tjiinst giillcr i tilHirnpliga delar bcsLimmdserna i -'kap. 2 ~ 
andra stycket. 

Vid beriikning av inkomst av anstiillning skall hiinsyn tas till lön eller an
nan crsiitlning. som den försiikrade har fött fr;in en arbctsgiYarc. som iir bo
satt utom rikL't elkr iir utliindsk juridisk person. endast i fall di1 den försiik
rade sysselsatts hiir i riket l.lCh öYerenskommclse inte triiffats enligt 3 kap. 
2 a * eller di1 han tjiinstgjort som sjiiman ombord p[1 svenskt handelsfartyg. 
Vad s\1111 siigs hiir skall inte giilla betriiffande lön till svt'nska medborgare. 
om s\'enska staten eller. diir liincn hiirriir fr{111 utländsk juridisk person. en 
svensk juridisk person. som iigcr ett bcstiimmande inflytande över den ut
ländska _juridiska personen. enligt av riksfiirsiikringsverkct godtagen förbin
delse har all s\'ara för tilliiggspensionsavgiftcn. 

I hinsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersiittning frän främmande 
makts beskickning eller lönade konsulat hiir i riket eller frän arbetsgivare. 
~om tillhiir s;'iclan beskickning eller si'1dant konsulat och som inte iir svensk 
medborgare. Vad som siigs hiir skall inte gälla hl'triiffandc lön till svensk 
medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare iir bosatt i 
riket. om en utliindsk beskickning hiir i rikL't enligt av riksförsiikringsverkct 
godtagen förbindelse har att svara för tilfaggspensionsavgiftcn. 
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N111·artmtlt! lydelse fiJreslagm lydelse 

Den som [itagit sig förbindelse enligt tredje eller fjiirdL' stycket skall anses 
s;isom arbctsgivarL'. 

3 *' 
Med inko111st a1· a111wt jl"irt"iirn·arhctl' avses 
a) inkomst av hiir i riket hcdri1·c11 a) inkomst av aktir 11iiri11g.1Tcrk-

r6rclse: sa111hct hiir i rik1't: 
b) inkomst a1· hiir bchig('ll jord- b) till(iilliga ff"irriin·si11ko111.11er: 111· 

hruksfi1s1ighe1, .111111 hmkas a1· t!<'ll .1jiill'.l1iimlig1 /l<'t!ri1·c11 rcrk.rn111het; 
fiirsii1' rwle: 

L') crsiittning för arbete för ni1gon 
annans riikning i pengar eller skatte
pliktiga 1wt11ra.fi'ir111c/11er; samt 

cl) sjukpenning enligt denna lag 
eller lagen ( 1976:31-111) om arbets
skadefiirsiikring dll'r nwtsvarande 
er<ittning som utg{1r enligt annan 
författning dkr pfi grund av rege
ringens förordnande. i den mim er
siittningen triider i stället för in
komst som ovan niimnts: 

c) ersiittning för arbete för 11(1gon 
annans riikning i pengar eller andra 
skattqJliktiga fömuina: 

d) ~jukpenning enligt denna lag 
eller l;1gen (I 976:3HO) om arbets
skadefiirsiikring eller motsvarande 
ersiil!ning som utg[ir 1.:nligt annan 
författning eller p[i grund av rege
ringens förordnande. i den mim cr
siittningen triider i st:illet för in
komst som ovan niimnts s11111t 

cl asiit111i11g s11111 111gör skatleplik
tig i11ko111st ar 1jii11st rn!igl ko11111111-
1111/skat1c/11g('// ( / 1)]8:370) och som, 
111a11 atl 1111stii/111i11gsfiirhål!a11dc före-
11'gat. 11/ht'talats m· frsisk person bo
sau wo111/anc/.1· clla wliindsk juridisk 
person: 

allt i den m;in inkomsten inte enligt 2 * iir all hiinföra till inkomst av an
sUllning. 

Till i11ko111st so111 lll'.l'c'.1· i fi'ir.1·111 
s1rckcl a) och hJ riikna.1 iil'C11 sådan 
ink.0111.11 m· rörelse dlerjord/Jmk..1jl1.1-
1igher. so111 enligt punk! 13 a1· a11ris-
11inganw 1ill 32 .~ eller a111·is11i11gama 
1ill 5:! ~ ko111111111111/skalfel11ge11 I 19.:?8: 
370) r11xcras hos ji'irsiikrat!. 0111 elen 
Ji:irsiikraclc 1·ari1 1·erksa111 i filn·ii1T.1·-
kiilla11 i ej hlolt ring11 omfi11t11ing. 

Har inkllmst som a\'ses i första 
stycket a) eller b) inte uppg~1tt till 
I 000 kronor för ftr. tas den inte i be
riikning. Ej heller tas s<idan ersiitt
ning som avsL's i första stycket c) i 
beriikning. om ersättningen fr~1n 

den. för vilken arbetet utförts. un
der faet inte uppgätt till I OOU km-
nor. 

'SrnastL' lydt'ise l'IS7: JJtlX. 

Har inkomst som avses i första 
styekl't a) eller b) ink uppgiitt till 
I 000 kronor för Etr. tas den inte i be-
riikning. Ej heller tas s{1dan ersiitt
ning som avses i första stycket c) i 
ber:ikning. nm ersättningen från 
den. för vilken arbetet utförts. un
der itret inte uppgiitt till I 000 krn
nor. lnliikr SO/Il lll'S('S i 3.? -~ 1 1110111. 
fhrs1a srycker il och i kommwwlskar
relagc11 ( /9]8:3701 riiknas i111e som 
i11kom.1·1 ar w111111 Ji'in·iirrsarhere. 
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Nuvarande lydelse 

E11 jordbruk.1fasti1::hC1 skall i11te 
a11ses brukad av e11 försäkrad som 
har del i intäkter av egenrerk.rnmhet 
ptl ji1sti1::heten. 0111 dessa intäkter 
sw11m1111lagt uppgår till högst 15 000 
kronor. 

Föreslage11 lydelse 

I. Denna lag triider i kraft den I juli 1990. 
2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 2 och 2 a §§ tillämpas första gången i 

fraga om sjukpenninggrundande inkomst för tid efter utgfmgen av år 1990. 
3. De nya bestiimmclserna i 11 kap. 2 och 3 §§tillämpas första gången när 

pensionsgrundandc inkomst bestäms för år 1991. 
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9 Förslag till 
Lag om ~indring i lagen ( 1981 :691) om socialavgifter 

I Hirigenom föreskrivs att I kap. I ~. 2 kap. 3-5 ** samt 3 kap. 3 och 5 ~~ 
Iagcn ( 11!81 :691) om socialavgifti.::r' skall ha följande lyddse. 

Nurnrandl! lvdd1·I! fi'jreslagm lydelse 

l kap. 

l * 
I denna lag ges bcstiirrnm:ber om avgifter för finansiering av den allmänna 

förs:·1kringen och vissa andra sociala iindami1l. 
Att denna lag tilliimpas iivcn i Att denna lag tillämpas även i 

fr{1ga om allmiin hincavgift och ar- fr{iga om allmän löncavgift, arbcts-
betsmiljöavgift framg[1r av lagen miljöavgift och särskild lö11esk11(( 
( 1982 :-123) om allmiin löneavgift och framgår av lagen ( 1982:-123) om all-
lagcn ( 1989:-18-1) om arbctsmiljöav- män löncavgift, lagen ( l 989:484) om 
gift. arbetsmiljöavgift och lagen ( 1990: 

000) 11111 siirskild löneska((. 
Om nedS:ittning av s1.icialavgiftcr som regionalpolitiskt stöd finns särskilda 

besti.1mmclscr. 

2 kap. 

Underlag for beriikning av avgif
terna iir summan av vad arbetsgiva
ren under {m~t har utgett som liin i 
pengar eller skattepliktiga 11afl/ra

jömui11er eller. i fall som avses i 3 
kap. 2 * andra stycket lagen 
( 1962:381) om allmiin försiikring. 
annan crsiitlning för utfört arbete. 
Bidrag som avses i l l kap. 2 ~ första 
stvcket m) lagL'r1 om allmiin försiik
ring likstiills med liin. 

Underlag för beräkning av avgif
terna är summan av vad arbetsgiva
ren under aret har utgett som lön i 
pengar eller 1111111111 ersä((11i11g för ut
fi'irt arbete, dock inte pension, eller 
andra skattepliktiga förmåner eller, i 
fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra 
stycket lagen ( 1962:381) om allmän 
försäkring. annan ersättning för ut
fört arbete. Bidrag som avses i 
11 kap. 2 ~ första stycket m) lagen 
om allm:in försiikring liksUills med 
liin. l\.Jcd liin likställs ii1·e11 kostnads
ersiillning som inte enlig1 /0 * upp
flördslagrn (1953:272) 111ula11tas l'id 
beräkning a1· preli111i11iir A-skatt. 

Med liin likstiills ocksi1 bidrag som en arbetsgivare lämnar till en juridisk 
person. om ett väsentligt iindamill för den juridiska personen är att tillgodose 
ekonomiska intressen hos dem som iir eller har varit anstiillda hos arbetsgi
\'aren. Detta giilkr dock ink bidrag som Wmnas till en pensions- eller pcrso
nabtiftelse ~'nligt lagen ( 1907:53 l) om !ryggande av pensionsutföstelsc m.m. 

V:irdet av vad 11[1gon tillgodoförs som följd av siidant bidrag som likställs 
med lön enligt andra stycket skall anses som ersiittning till arbetstagare vid 
tillLimpning av -I och 5 ~~. 

·H 
Vid bestiimmande av avgiftsunderlaget skall bortses fr{m 
l. ersiittning till en och samme arbetstagare om den under äret inte upp

gi\tt till l 000 kronor. 

1 Lagen 1lmtryckt I 'J!N:6:1.1. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2. erS:ittning till arbetstagare som \"id i"1rcts ing<"mg fyllt 65 :lr. 
3. crsiittning till arbetstagare vid sjukdom dler ledighet för vi1rd a\• barn 

eller med anklining a\" barns födelse. till den del ersiittningen motsvarar 
sjukpenning L'lkr fiiriildrapenning som arbetsgivare for uppbiira enligt 3 kap. 
16 *eller -I kap. 18 *lagen ( 1%2:381) nm allmiin fiirsiikring. 

-1. uppdragsersiittning fiir vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen 
( 1908: 128) om bcvillningsavgifter for siirskilda förmiiner och riittigheter. 

S. ersiittning som en arbctsgivarL' utgl'tt till barn för arbete som utförts i 
hans fiirviirvsverksamhet i de fall avdrag för ersiittningen inte far göras vid 
inkomsttaxeri ngcn. 

6. ersiittning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbetsta
g;1re haft att tiicka med ersiittningen. 

7. L'rsiittning för tjiinstgiiring i verkskydd enligt -17 *tredje stycket civilför
svarslagen ( 1960:7-1). i den män ersiittningen utgör eller motsvarar dagpen
ning. 

8. ersiittning för arbete som har utförts utl.lmlands, till den del denna inte 
riiknas som lön enligt 11 kap. 2 *första stycket lagen om allmän försäkring. 

lJ. ersiittning för skiljcmannauppdrag i fall cliir parterna i skiljeförfarandet 
iir av utliindsk nation;ilitet. 

I 0. ersiittning som pii grund av be
stiimmclserna i ../ ellcr 5 * lagen 
( 198-l:lJ-17) om beskattning av ut
Hindska forskare vid tillfälligt arbete 
i Sverige inte utg:iir skattepliktig in
tiikt. 

11. ersiittning sl.lm avses i 3 kap. 
2 a * lagen om allmiin fiirsiikring. 

I 0. ersättning som p;1 grund av be
stiimmclserna i S * lagen ( 1984:9-17) 
om beskattning av utliindska fors
kare vid tillfälligt arbete i Sverige 
inte utgör skattepliktig intiikt. 

11. ersiittning som avses i 3 kap. 
2 a * lagen om allmiin försiikring. 

J 2. illTiikl Sl)/11 111".H'S i 32 * f 1110111. 
fiirsla s1rcke1 h och i ko111111111wlsk111-
1clagcn I 1921l:3701. 

Uestiimmclsen i första stycket 6 iir tilliimplig endast om kostnaderna kan 
beriiknas uppg{1 till minst 111 prnCL'nt av arbetstagarens ersiittning fr:111 arbets
givaren under utgifts:irct. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
hestiimmer far faststiilla schablon fiir heriikning av arbetstagares kostnader 
i \·iss verksamhet. 

I fri1ga om inl-:omst fr;in famans
företag skall föreskrifterna i punkt 
13 av anvisningarna till 32 * kommu
nalskattelagcn ( llJ28:370) tilliimpas 
vid bestiimmandc av avgiftsunderla
get. 

5 * 

I fr;1ga om inkomst frim famans
företag och fämansiigl /11111delsholag 
skall föreskrifterna i punkt 13 av an
visningarna till 32 * kommunalskat
tclagen ( 1928:370) tilliimpas vid be
stämmande av avgiftsunclerlaget. 

Vid bestiimmande av underlaget för beriikning av tilläggspcnsionsavgift 
skall bortses fr{1n ersiittningar som inte riiknas som inkomst av anställning 
enligt 11 kap. 2 * tredjL' eller fjiirde stycket lagen ( 1962:381) om allmiin för
siikring. Vidare skall bortses friin ersiittningar till arbl'lstagare som inte är 
s\'L'nska medborgare och som inte heller ~ir bosatta hf1r, då ersättningarna 
avser arbete utom riket. 

Vid hestiimmande av underlaget för beräkning av annan avgift iin tilläggs
pensionsavgift skall bortses friin ersiittningar till arbetstagare som inte varit 
försiikrade enligt lagen ( 1976:380) om arbl'tsskacleförsäkring. I frf1ga om ar
bete som har utförts för annans riikning utan att anstiillning förelegat skall 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

vid beräkningen bortses från ersättningar till personer som varit bosatta 
utomlands och utfört arbetet utom riket. 

Vid bestämmande av underlaget 
för beräkning 111' .1jukförsiikri11g.1·m'
giji och arbet.Yskiulem·giji skall hor/
ses frå11 sådant bidrag som liks1älls 
med lö11 e111igt 3 ~ andra stycket. 

3 kap. 

3 § 
Egenavgifter beräknas inte för år efter det dt1 den försäkrade fyllt 65 år. 
Andra avgifter iin tilläggspen

sionsavgift betalas inte av den som 
vid utgången av inkomstiiret e; var 
inskriven hos allmän försäkrings
kassa. Sådana avgifter betalas ej hel
ler av den sorn för någon del av 
samma år uppburit hel förtidspen
sion enligt lagen I 1962:381) om all
män försäkring eller för hela aret 
uppburit hel {ilderspension enligt 
nämnda lag. 

Tilläggspensionsavgift betalas in
te för ilr före det då dm fiirsiikrade 
frllt 16 är eller for det iir d;I den för
säkrade avlidit. Sådan avgift betalas 
ej heller då den försäkrade för hela 
äret uppburit hel aldcrspension en
ligt lagen om allmän försäkring. 

Andra avgifter än tilläggspen
sionsavgift hetalas inte av den som 
vid utgången av inkomståret inte var 
inskriven hos allmän försäkrings
kassa, lllom fär der fall att detta be
ro11 på atr den försäkrade inte upp
nått den ålder som enligt I kap. 4 .~la
gen ( 1962 :381) om allmän försäkring 
krärs för inskrivni11g hos allmä11 för
säkri11gskassa. S<ldana avgifter beta
las inte heller av den som för nägon 
del av samma år uppburit hd förtids
pension enligt lagen om allmän för
säkring dler för hela aret uppburit 
hd ålderspension enligt n~imnda lag. 

Tilläggspensionsavgift betalas in
te för det <lr då den försäkrade avli
dit. Sfidan avgift hetalas inte heller 
dit den försäkrade för hela året upp
burit hel ålderspension enligt lagen 
om allmän försäkring. 

Avgift betalas inte di.i avgiftsunderlaget understiger I 000 kronor. 

Vid bcstiimmande av avgiftsun
derlaget skall bortses från ersättning 
för arbete för någon annans räkning. 
om ersättningen från denne under 
året inte uppgått till I 000 kronor. 
Vad nu sagts gäller dock inte om er
sättningen utgör inkomst av rörelse 
eller jordbruksfastighet. 

Vid bestämmande av 1111derlaget 
för avgift enligt I§ I och 5-7 skall 
bortses från inkomst av här belägen 
jordhmksfastighet. om fastigheten på 
gru11d av bestämmelsen i 11 kap. 3 § 
f7ärde stycket lagen ( 1962:381) om 
a/lmii11 försäkring inte är att ame som 
brukad av den ji)rsäkrade. 

5 * 
Vid hestämmande av avgiftsun

derlaget skall bortses fran ersättning 
för arbete för någon annans räkning, 
om ersättningen från denne under 
året inte uppgått till I 000 kronor. 
Vad nu sagts gäller dock inte om er
sättningen utgör inkomst av närings
i•erksamhet. 

.16 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del I 

Prop. 1989/90:110 

241 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid bestämmande av avgiftsunderlagct skall vidare bortses från inkomst 
som avses i 11 kap. 3 *första stycket d) lagen om allmän försäkring. 

Vid beräkningen av inkomst av annat förvärvsarbete gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 11 kap. 4 * lagen om allmän försiikring. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfa
rande i fråga om avgifter som avser tid före utgängen av är 1990. 
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10 Förslag till 
Lag om särskild löneskatt 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § En arbetsgivare skall varje ar betala särskild löneskatt till staten med 
22.2 procent pä lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets in
gång iir 65 iir eller iildre. 

Vid bestiimmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 
3-5 §§ lagen ( 1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §första stycket 
2. 

2 § En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år betala särskild löne
skatt med 22.2 procent pit inkomst av passiv näringsverksamhet här i riket 
samt, om den skattskyldige före årets början fyllt 65 år eller avlidit under 
[1ret. pä inkomst som avses i 3 kap. 4* andra stycket lagen (1981:691) om 
socialavgifter. 

Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyldige skall 
betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter. 

Skatt beräknas inte heller på ersättning för ett uppdrag där avtal har träf
fats om att ersättningen för uppdraget skall likställas med inkomst av anställ
ning enligt 3 kap. 2 §lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel
serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter. 

3 § I fråga om siirskild löneskatt gäller bestiimmelserna i 5 kap. lagen 
( 1981 :691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar är 
föreskrivet i friiga om avgifter enligt nämnda lag: 

1. kommunalskattclagen ( 1928:370), 
2. lagen (1990:000) om självdeklaration och kontrolluppgifter, 
3. skattebrottslagen (1971:69). 
4. lagen ( 1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m .. 
5. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto. 
6. lagen ( 1990:000) om skatteutjämningsreserv. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas på lön eller annan 
crsiittning som utbetalas efter utgången av är 1990 samt på inkomst enligt 
2 §som tas upp till beskattning vid 1992 års taxering eller senare. Omfattar 
beskattningsilret tid siiväl före som efter utgängen av juni 1990, skall - om 
den skattskyldige inte visar annat - sa stor del av beskattningsårets inkomst 
anses hänförlig till tiden efter utgången av juni 1990 som svarar mot förhål
landet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och 
hela beskattningsåret. 
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11 Förslag till Prop. 1989/90:110 
Lag om ändring i lagen ( 1959:551) om beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen ( 1959:551) om beräkning av pensions
grundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 1 skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §2 

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

Värdet av skattepliktiga natura- Värdet av skattepliktiga förmåner 
förmåner till arbetstagare, som skall i annat än pengar till arbetstagare, 
betala sjömansskatt, skall uppskat- som skall betala sjömansskatt, skall 
tas i enlighet med vad som föreskrivs uppskattas i enlighet med vad som 
av regeringen eller den myndighet föreskrivs av regeringen eller den 
som regeringen bestämmer. Skatte- myndighet som regeringen bestäm-
pliktiga natura[ örmåner skall i andra mer. Skattepliktiga förmåner skall i 
fall tas upp till ett värde som bestäms andra fall tas upp till ett värde som 
i enlighet med 8 § första-fjärde bestäms i enlighet med 8 § första-
styckena uppbördslagen (1953:272). fjärde styckena uppbördslagen 

(1953:272). 
Vid beräkning av inkomst av an- Vid beräkning av inkomst av an-

ställning skall avdrag göras för kost- ställning skall avdrag göras för kost-
nader som arbetstagaren haft att he- nader som arbetstagaren haft att be-
strida i innehavd anställning, i den strida i innehavd anställning. i den 
mån kostnaderna. minskade med er- mån kostnaderna, minskade med er-
hållen kostnadsersättning, översti- hållen kostnadsersättning, översti-
ger tretusen kronor. ger fyratusen kronor. 

Riksförsäkringsverket får meddela Särskilda föreskrifter angående 
särskilda föreskrifter angående be- beräkning av sådan inkomst av an-
räkning av sådan inkomst av anställ- ställning, som enligt lagen ( 1947: 
ning. som enligt lagen (1947:576) 576) om statlig inkomstskatt hänförs 
om statlig inkomstskatt hänförs till till intäkt av näringsverksamhet med-
intäkt av jordbruhfastighet eller in- delas av regeringen eller myndighet 
täkt av rörelse. som regeringen bestämmer. 

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 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfa
rande vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1990 eller tidigare 
år. 

1 Lagen omtryckt 1976: 1015. 
~cnaste lydelse av lagens rubrik 1976: 1015. 
- Senaste lydelse 1987: 1310. 244 



12 Förslag till 
Lag om avkastningsskatt på pensionsmedel 

Härigenom föreskrivs följande. 

Allmän bestämmelse 

I § Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag. 

Ska11skyldighet 

2 § Skattskyldiga till avkastningsskatt är 
1. svenska livförsäkringsföretag, 
2. uthindska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse här i ri

ket, 
3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksam

het, 
4. pcnsionsstiftclscr enligt lagen ( 1967 :53 J) om !ryggande av pensionsut

föstelse m.m., 
S. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken Av

satt till pensioner enligt 5 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

3 § Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § 1 och 3 utgörs av net
tointäkten av den kapital- och fastighetsförvaltning som belöper på pen
sionsförsäkringar som meddelats direkt eller meddelats i återförsäkring åt 
annat inländskt försäkringsföretag. 

Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § 2 utgörs av nettointäk
ten av den kapital- och fastighetsförvaltning. som härrör från bolagets här i 
riket bedrivna försäkringsrörelse och som belöper på pensionsförsäkringar 
som meddelats direkt eller meddelats i återförsäkring åt inländskt försäk
ringsföretag. 

Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § 4 utgörs av nettointäk
ten av stiftelsens kapital- och fastighetsförvaltning. 

Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § 5 utgörs av pensions
skuldens belopp vid ingången av beskattningsåret, såvitt avser sådana pen
sionsåtaganden för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt punkt 20 
d jiimfört med punkt 20 e av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen 
( 1928:370) och såvitt avser sådana pensionsåtaganden för vilka avdragsrätt 
föreligger enligt 8 * lagen (l 975: 1348) om ikraftträdande av lagen 
( 1975: 1347) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). 

4 §Vid beräkning av nettointiikten av kapital- och fastighetsförvaltning som 
avses i 3 * första - tredje styckena skall reglerna för inkomstslaget närings
verksamhet vid taxering enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt till
lämpas. 

Skattesats 

5 § Skatten uppgår till I 0 procent av skatteunderlaget enligt 3 § första - tred
je styckena såvitt underlaget avser tjänstepension och till 15 procent såvitt 
underlaget avser annat än tjänstepension. 

Skatten uppgår till 1, I procent av skatteunderlaget enligt 3 § fjärde 
stycket. I Jet fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall 
skattesatsen jiimkas i motsvarande mån. Detsamma skall gälla om pensions
skuld som avses i nyssnämnda stycke helt upplöses under beskattningsåret. 

Prop. l 989/90: 110 
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Övriga bestämmelser 

6 § Skattskyldiga som avses i 2 § 5 får utan hinder av bestämmelserna i 20 § 
kommunalskattelagen ( 1928:370) göra avdrag för avkastningsskatt i för
värvskällan. 

7 § Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt tusental kronor. 
Beteckningar i denna lag har samma betydelse som i kommunalskattela

gen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

8 § Bestämmelserna i taxeringslagen ( 1990:000) om taxering för inkomst 
skall tillämpas när skatteunderlaget bestäms. I fri1ga om debitering och upp
börd av avkastningsskatt gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 ftrs taxering. Lagen tilliimpas dock inte om heskattningsäret har p[1bör
jats före ikraftträdandet. Omfattar beskattnings<het vid 1992 <lrs taxering del 
av kalcnderf1ret 1990 nedsätts skatten med belopp motsvarande den andel 
av beskattningsåret som infallit under kalenderäret 1990. 

För skattskyldiga som bedriver försiikringsrörelse och för pensionsstiftel
ser skall innehavet av värdepapper v~irderas till det högsta av anskaffnings
värdet och marknadsvärdet vid övcrgfrngstillfallet. Innehavet av andra fas
tigheter än anHiggningsfastigheter skall viirderas till det högsta av anskaff
ningsvärdet och det uppskattade värdet vid övcrgängstillfället. 

Prop. 1989/90: 110 
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13 Förslag till 
Lag om skatt på vissa premiebetalningar 

I Hirigenom föreskrivs följande. 

I§ Till staten skall betalas skatt enligt denna lag på premier som erläggs av 
svensk juridisk person och fysisk person, som är bosatt i Sverige eller stadig
varande vistas hiir avseende personfiirsäkring som har meddelats i en utom
lands bedriven försiikringsrörelse. 

Skatt skall do1:k ej betalas för premier som utgör omkostnad i näringsverk
samhet utom riket. 

2 § Skattskyldig iir den som har slutit försäkringsavtal med utländskt försäk
ringsföretag eller den som vid överlåtelse av försäkringen trätt i dennes 
sUille. 

3 § Skatten utgiir med 15 procent av premiebeloppet. 

4 !I Skattskyklighet inträder när betalning sker. 

5 !I lleskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte 
skall utgä. 

Som förutsiittning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det 
utliindska förs:ikringsföretaget i den stat där det är hemmahörande är under
kastat en inkomstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som 
skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomst
skatt eller enligt lagen (1990:000) om avkastningsskatt på pensionsmedel. 
Föreligger inte fulla skiil för befrielse får skatten nedsättas till hälften. 

Beskattningsmyndighctens beslut i fråga som här avses får överklagas hos 
regeringen. 

6 * Skattskyldig skall anmäla sig till beskattningsmyndigheten för registre
ring. 

7 § Den som är skattskyldig skall lämna deklaration för varje beskattningsår 
dä betalning skett. 

8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgifter. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1991. 

Prop.1989/90:110 
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14 Förslag till 
Lag om ersättningsfonder 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 * Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskatte
lagcn ( 1928:370) och lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt får avdrag gö
ras enligt Jcnna lag för belopp som har avsatts till 

1. ersättningsfond för inventarier, 
2. ersättningsfond för byggnader och markanliiggningar, 
3. ersättningsfond för mark och 
4. ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel. 
I fråga om handdsbolag beräknas avdraget för bolaget. Avdrag medges 

inte i fräga om dödsbon som behandlas som handelsbolag. 
Vad gäller ersättningsfond för inventarier, ersättningsfond för byggnader 

och markanläggningar samt ersättningsfond för djurlager i jordbruk och ren
skötsel skall den som enligt bokföringslagen (1976:125) eller jordbruksbok
föringslagen ( 1979: 141) är skyldig att upprätta {1rsbokslut ha satt av ett mot 
avdraget svarande belopp i räkenskaperna för beskattningsåret. 

Med inventarier. byggnader, markanläggningar och djurlager i jordbruk 
och renskötsel först{1s vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid in
komsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som giiller för maskiner 
och andra inventarier, byggnader, markanläggningar respektive djurlager i 
jordbruk och renskötsel. Som inventarier anses inte tillgångar som avses i 
punkterna 16 och 17 av anvisningarna till 23 * kommunalskattelagen. 

2 * Avdrag för avsättning till ersiittningsfond får göras om ~kattepliktig er
sättning erhållits för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller 
för djurlager i jordbruk och renskötsel som har skadats genom brand eller 
annan olyckshändelse. 

Sådant avdrag får oeks<'t göras om skattepliktig ersiittning erhållits för in
ventarier, byggnader och markanläggningar eller för mark i samband med 
att 

1. en fastighet har tagits i anspr[tk genom expropriation eller liknande för
farande eller annars har avyttrats under sådana förhållanden att tvångsavytt
ring mäste anses vara för handen och det inte skäligen kan antas att avytt
ringen skulle ha ägt rum även om tv<lng inte förelegat, 

2. en fastighet har avyttrats som ett led i iitgärder för jordbrukets eller 
skogsbrukets yttre rationalisering. eller 

3. en fastighet har avyttrats till staten därför att fastigheten på grund av 
flygbuller inte kan bebos utan pt1taglig olägenhet. 

Vidare för sädant avdrag göras om den skattskyldige fött engångsersätt
ning för inventarier. byggnader och markanläggningar eller för mark i sam
band med inskränkning i förfoganderätten till sin fastighet enligt naturvårds
lagen ( 1964:822) eller för motsvarande inskränkningar enligt andra författ
ningar. 

Avdrag för avsättning till ersättningsfond far inte göras i fråga om byggna
der. markanläggningar och mark som utgör omsättningstillgangar i närings
verksamhet. 

3 * Avdrag enligt 2 * för för viss förviirvskälla inte överstiga den skatteplik
tiga ersättningen. Har den skattskyldige med anledning av skadan eller av
yttringen fiht avdrag för värdeminskning på inventarier. byggnader eller 
markanHiggningar med större belopp iin han annars skulle ha varit berätti
gad till, skall avdragd för avsiittning till ersiittningsfond för inventarier eller 
för avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar redu-

Prop. 1989/90:110 
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ccras i motsvarande mån. Avser ersättningen en avyttrad fastighet får avdra- Prop. 1989/90: 110 
get för avsättning till ersättningsfond inte överstiga den skattepliktiga vins-
ten med anledning av avyttringen samt det helopp som tagits upp som intäkt 
av niiringsverksamhet enligt bestiimmelserna i punkt 5 första och tredjc-
sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). 

Avdrag för avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och ren
skötsel får inte överstiga ett hclopp som motsvarar minskningen av lagerre
serven under beskattningsaret. Har lagret stigit i pris under beskattningstlfet 
fär lagem:serven vid beskattningsårets ingång beräknas pft grundval av den 
procentsats med vilken lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det 
återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid beskattningsårets ut
gång. 

4 § Ersättningsfond för inventarier far tas i anspråk för avskrivning av inven
tarier och för kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på så
dana tillgångar samt för nedskrivning av djurlager i jordhruk och renskötsel. 

Ersättningsfond för byggnader och markanHiggningar får tas i anspråk för 
avskrivning av hyggnader och markanläggningar, som inte utgör omsätt
ningstillg~lngar i näringsverksamhet, ·och för avskrivning av inventarier samt 
för kostnader för reparations- och underhållsarheten på sådana tillgångar. 
Ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får tas i anspråk även 
för nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel. 

Ersättningsfond för mark får tas i anspråk för anskaffning av mark som 
inte utgör oms~ittningstillgång i näringsverksamhet. 

Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får tas i anspråk 
för nedskrivning av djurlager med högst ett belopp motsvarande kostna
derna under beskattningsåret för anskaffning av sådana tillgångar, dock att 
ett lägre värde på lagret i dess helhet vid beskattningsårets utgång än som 
enligt annars giillande regler är medgivet inte godtas. 

5 § Ersättningsfond far tas i anspråk för tillgångar som anskaffas och arbeten 
som utförs efter bokslutsdagen. Fonden far också tas i anspråk för byggna
der. markanHiggningar och mark som har anskaffats under samma beskatt
ningsår som ersättningen skall tas upp till beskattning. I sådana fall skall an
ses som om avsiittning till ersättningsfoncl har gjorts och fonden omedelbart 
därefter har tagits i ansprak. 

I fråga om avskrivning av hyggnader och markanläggningar eller repara
tions- och andra underhållsarbeten pä sädana tillgångar fär den skattskyl
dige, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningstir och avdrag pil grund 
av arhetet inte redan har skett. under det sista året ta fonden i anspråk för 
avskrivning av tillgängarna eller för täckande av kostnaderna under de ifrii
gavarande t1ren. Vad nu sagts gäller ocksft i fdga om ny- eller ombyggnad av 
fartyg eller luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier eller markinventa
rier enligt kommunalskattclagen (1928:370). 

6 § Ersättningsfond får tas i anspråk endast i den förvärvskiilla där avsätt
ningen har gjorts. Skattemyndigheten för dock, om det finns särskilda skäl. 
medge att ersättningsfond som har avsatts i en förvärvskälla far tas i anspråk 
i en annan förvärvskälla. 

7 § Har en ersättningsfond tagits i anspråk enligt denna lag utgör det ian
språktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgif
ter. för vilka fonden har tagits i anspr~1k. vid taxeringen inte dras av som 
driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för avskrivning av inventarier, 
byggnader eller markanläggningar. skall vid beräkning av värdeminsknings
avdrag som anskaffningsvärde_för tillg[mgen räknas endast den del av utgif- 249 



tcrna som inte har tiiekts av det ianspdktagna beloppet. Har fonden tagits i Prop. 1989/90: 110 
anspräk för anskaffning av mark skall vid beräkning av ingångsvärdet för 
marken anskaffningskostnaden reduceras med det ianspråktagna beloppet. 
I far fonden tagits i anspr<lk får anskaffning av lager skall lagret anses ned-
skrivet med det ianspdktagna beloppet. 

8 * Vid ti!Himpning av denna lag skall ett tidigare till crsättningsfond avsatt 
belopp anses ha tagits i anspråk före senare avsättningar. 

9 § Ersiittningsfond skall återföras till beskattning om 
1. fonden har tagits i anspråk i strid med 4-6 §§. 
2. hela eller den huvudsakliga delen av den förvärvskälla där avsättningen 

till fonden har gjorts under beskattningsåret har överlåtits eller verksamhe
ten har upphört. 

3. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits en
ligt s jiittc stycket. 

4. beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall träda i 
likvidation, 

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, 
eller 

6. fonden inte har tagits i anspnlk senast under det beskattningsår för vil
ket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det då avdrag för avsätt
ningen har medgetts. 

Vad som siigs i första stycket 2 gäller inte om avsättningen grundas på av
yttring som avses i 2 §andra stycket 1-3. 

Med överl[1telse som avses i första stycket 2 likställs att hela eller en del 
av den förvärvskiilla där avsiittningen·har gjorts tillfallit en ny ägare genom 
bodelning eller arv eller genom förordnande i testamente. Skattemyndighe
ten far dock. om det finns siirskilda skäl, medge att fonden i stiillet för att 
t1terföras till beskattning övertas av förvärvskällans nye ägare. l beslutet 
skall anges i vilken förviirvskälla hos den nye ägaren fonden skall anses av
satt. Vidare skall bestiimmclserna i 11 §tredje stycket tillämpas. 

Återföring till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsättningen 
har gjorts. Har fysisk persern fött avdrag för avsättning till ersättningsfond 
för byggnader och markanläggningar i fall som avses i 2 § andra och tredje 
styckena skall iiterföring till beskattning göras i den förvärvskälla där avsätt
ningen har gjorts till den del fonden motsvarar belopp som tagits upp som 
intiikt av niiringsverksamhet enligt bestämmelserna i punkt 5 första och 
tredje-sjiittc styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen 
( l Y28:37U). Fonden i övrigt skall <'iterföras till beskattning i inkomstslaget ka
pital. Ersiittningsfond för mark skall återföras till beskattning i inkomstsla
get kapital. 

Skattemyndigheten kan. om det finns särskilda skäl, medge att fond som 
skall <itcrforas enligt första stycket 6 för behi1llas under viss tid, dock längst 
till och med det beskattningsitr för vilket taxering sker under sjätte taxerings
i1ret dtcr det cb avdrag för avsättningen har medgetts. 

Vid st1dan fusion som avses i 2 ~ 4 mom. första stycket lagen ( 1947:576) om 
statlig inkomstskatt för crsättningsfond övertas. Har fonden övertagits skall 
anses som om det övertagande företaget har gjort avsättningen under det 
bcskattningsfir d<~t avsiittningcn gjorts hos det överlåtande företaget. 

10 § Ilar en ersiittningsfond {1terförts till beskattning enligt 9 §skall som skat
tepliktig intiikt i den förvärvskälla där {1terföringen görs tas upp ett särskilt 
tilliigg som svarar mot 30 procent av det äterförda beloppet. 

Om det finns synnerliga skäl skall tillägg inte påföras. 
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11 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan, om det Prop. 1989/90: 11 () 
finns särskilda skiil. medge att ett företags ersättningsfond övertas av ett an-
nat företag. För sadant medgivande krävs 

I. att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget är dess 
helägda dotterföretag, eller 

2. att btlda företagen är heliigda dotterföretag till samma moderföretag. 
eller 

3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk 
förening vars aktier eller andelar till mer än 90 procent ägs av moderföreta
get tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda 
dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag 
eller sadan ekonomisk förening eller också moderföretaget eller dess hel
ägda dotterföretag. 

Vid tillämpning av första stycket avses med moderföretag svenskt aktiebo
lag. svensk ekonomisk förening, svensk sparbank eller svensk ömsesidig 
skadeförsäkringsanstalt och med heliigt dotterföretag svenskt aktiebolag el
ler svensk ekonomisk förening vars aktier eller andelar till mer iin 90 procent 
ägs av moderföretaget. 

Har en ersättningsfond övertagits skall det anses som om det övertagande 
företaget gjort avsättning till fonden vid den tidpunkt d~t det överlMande 
företaget gjorde avsättningen. 

12 §Skattskyldig. som vid beskattnings~1rets utgfing har ersiittningsfond eller 
som under beskattnings{1ret har avvecklat sin ersättningsfond, skall vid sjiilv
deklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveck
ling. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt fastställt formulär. 

Fysisk person skall i fråga om ersiittningsfond för byggnad och markan
läggning som avses i 2 * andra och tredje styckena dessutom lämna uppgift 
om hur stor del av fonden som motsvarar belopp som tagits upp som intäkt 
av niiringsverksamhet enligt bestiimmelserna i punkt 5 första och tredje
sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen ( 1928:370). 

13 *Skattemyndighetens beslut i ärenden enligt 6 §samt 9 §tredje och femte 
styckena för överklagas hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut i sä
dana iirenden för inte överklagas. 

Denna lag triider i kraft den l juli 1990 och tillämpas första gtmgcn vid 
1992 års taxering. 
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15 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid 
inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning 

Härigenom föreskrivs i friiga om lagen (1967:94) om avdrag vid inkomst
taxeringen för viss aktieutdelning1 

dels att 3 * skall upphöra att gälla, 

dels att 1 och 7 **skall ha följande lydelse. 

N111·1m11ule lydelse 

Vid beräkning av nettointiikt av 
rörelse eller jrmibruk.1fastighe1 enligt 
lagen ( 1947:576) om statlig inkomst
skatt äger svenskt aktiebolag erhålla 
avdrag för utdelning på aktie i enlig
het mcd bestiimmelserna i denna 
lag. Som förutsiittning för avdrag 
gäller att. om aktien utgivits i sam
band med bolagets bildande. bola
get anmälts för registrering efter den 
.ll december 1978och,omaktienut
givits i samband med ökning av ak
tiekapitalet, att beslut om ökningen 
anmälts för registrering efter 
nämnda dag. 

Föreslagen lydelse 

Vid beräkning av nettointäkt av 
näringsverksamhet enligt lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt 
äger svenskt aktiebolag erhålla av
drag för utdelning på aktie i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag. 
Som förutsättning för avdrag gäller 
att. om aktien utgivits i samband 
med bolagets bildande, bolaget an
mälts för registrering efter den 31 
december 1978 och, om aktien utgi
vits i samband med ökning av aktie
kapitalet, att beslut om ökningen 
anmälts för registrering efter 
nämnda dag. Företag som avses i 2 § 
10 mom. andra stycket (inl'estment
företag) och 7 § 8 mom. andra stycket 
(förvaltning4öretag) nämnda lag har 
inte rätt till ardrag. 

7 §·1 

Avdrag medges inte för utdelning pä aktier som vid utdelningstillfället ägs 
av 

a) svenskt förvaltningsföretag. om 
det sammanlagda röstetalet för före
tagl:'ts aktier i det utdelande bola
get - i förekommande fall tillsam-
mans med aktier tillhiiriga bolag och 
förening som med h~insyn till ägan
dcr:ittsförhållanden eller organisa
toriska förhilllandcn kan anses st<! 
företaget nära - motsvarar mer än 
hälften av röstetalet för samtliga ak
tier i bolaget. eller 

a) svenskt investmentföretag eller 
förvaltningsföretag. om det sam
manlagda röstetalet för företagets 
aktier i det utdelade bolaget - i före
kommande fall tillsammans med ak
tier tillhöriga bolag och förening 
som med hänsyn till äganderättsför
hållanden eller organisatoriska för
hållanden kan anses stå företaget 
nära - motsvarar mer än hälften av 
röstetalet för samtliga aktier i bola
get, eller 

h) svenskt aktieholag eller svensk ekonomisk förening som inte avses un
der a). om det sammanlagda röstetalet för företagets aktier i det utdelande 
holagL't motsvarar en ljiirdedel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i 
holaget och företaget inte visas vara skattskyldigt för utdelning på aktierna. 

1 Senaste lydelse av Ja11ens rubrik J(J78:9:'i5. 
: Srnastc lvdcls.: IY84~Hlh6. 
-' Senaste l)·uelst' 1984: 1066. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Avdrag för utdelning på sådana aktier i det utdelande bolaget som inte avses 
i första stycket medges under förutsiittning att minst hälften av dessa aktier 
ägs av ett eller flera av följande slag av aktieägare: 

a) annan än svenskt aktiebolag, a) annan än svenskt aktiebolag. 
svensk ekonomisk förening eller 111- svensk ekonomisk förening eller ut-

ländskt bolag, ländsk juridisk pason, 
b) förvaltningsföretag som inte b) investmentföretag eller förvalt-

omfattas av första stycket a), ningsföretag som inte omfattas av 
första stycket a), 

c) svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som visas vara 
skattskyldig för utdelning på aktierna, och 

d) 111liindskt bolag som skall er- d) utländsk juridisk person som 
liigga skatt enligt kupongskattelagen skall erUigga skatt enligt kupong-
(1970:624) för utdelning på aktierna skattelagen ( 1970:624) för utdelning 
med helt eller nedsatt belopp. på aktierna med hdt eller nedsatt 

Vid tillämpning av denna paragraf 
anses aktie, som ägs av en av bolag 
eller förening bildad pensions- eller 
personalstiftelse, innehavd av bola
get eller föreningen. Afed förvult
ning~f öret ag förstås sådant företag 
som avses i 7 .~ 8 mom. tredje stycket 
lagen ( 1947:576) om statlig inkomst
skatt. 

belopp. 
Vid tillämpning av denna paragraf 

anses aktie, som ägs av en av bolag 
eller förening bildad pensions- eller 
personalstiftelse, innehavd av bola
get eller föreningen. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gängen vid 
1992 års taxering. 

Den upphävda bestämmelsen i 3 § skall dock tillämpas i friiga om utdel
ning pii aktie som har utgetts i samband med bolagets bildande. om bolaget 
har anmälts för registrering före utgången av år 1990, och i fråga om utdel
ning på aktie som har utgetts i samband med ökning av aktiekapital, om be
slutet om ökningen har anmälts för registrering före niimnda tidpunkt. Där
vid skall vad som utgör rörelse eller jordbruksfastighet bedömas enligt kom
munalskattelagen (1928:370) i dess lydelse intill den 1juli1990. 
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16 Förslag till 
Lag om ändring i bokföringslagcn ( 1976: 125) 

Hiirigenom föreskrivs att 12 ~ hokföringslagen (1976: 125) skall ha föl
jande lydelse. 

Numrande lydelse Föreslage11 lydelsl' 

12 §1 

Räkenskaps<lret skall omfatta tolv 
miinader. Annat räkenskapsår än 
kalendedr (brukt räkenskaps{tr) 
skall omfatta tiden den l maj-dcn 30 
april. den I juli-den 30 juni eller den 
I september-elen 31 augusti. Om det 
med hänsyn till ·det allmiinnas eko
nomiska intresse eller andra omstän
digheter finns synnerliga skäl, kan 
regeringen eller myndighet som re
geringen bestämmer medge att an
nan period av tolv hela mimadcr 
skall utgöra riikenskapsi1r. 

Räkenskapsaret skall omfatta tolv 
månader. För enskild näringsidkare, 
dödsbo, handelsbolag diir frsisk per
so11 eller dödsbo skall beska1tas för 
bolagets inkomst och sådan samfiil
lighetsförraltande juridisk person 
som 11\"ses i 53 ~ 2 mom. kommunal
skattelagen ( 1928:370) skall kalen
deråret utgöra räkenskapsår. Annan 
bokföringsskyldig får tillämpa annat 
räkenskapsår än kalenderår (brutet 
räkenskapsår). Brllfet räkenskapsår 
skall omfatta tiden elen I maj-den 30 
april, elen 1juli-den30 juni eller den 
1 september-den 31 augusti. 

Om det med hänsyn till det all
miinnas ekonomiska intresse eller 
andra omständight:ter finns synner
liga skäl. kan regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer 
medge att annan period av tolv hela 
månader än som följer av första 
stycket skall utgöra räkenskapsår. 

När bokföringsskyldighet inträder eller räkenskapsåret lägges om, får rä
kenskapsiiret avse kortare tid än tolv mimader eller utstriickas att omfatta 
högst aderton m~inacler. Avkortning av räkenskapsinet far ocksä göras om 
bokföringsskyldighctcn upphör. 

Tillämpas brutet räkenskapsår. för omläggning av räkenskapsåret ske till 
kalenderår. I annat fall för omläggning av riikenskapsaret ej ske med mindre 
tillstirnd därtill ges av skattemyndigheten. 

Den som iir bokföringsskyldig i fräga om flera rörelser skall använda 
samma räkenskapsar för dessa. Föreligger synnerliga skäl, kan regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämmer medge att olika räkenskapsi1r får 
användas. För att få samma räkenskapsar för flera rörelser fär omliiggning 
av riikcnskapsitr ske utan särskilt tillstånd. 

f}"iirde stycket iiger motsvarande Femte stycket äger motsvarande 
tillämpning p{1 dkenskapsiH inom tillämpning på räkenskapst1r inom 
koncern. koncern. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Skall kalenderåret enligt de nya 
best~immelserna utgiira r~ikenskapsar gäller följande. Ett brutet räken
skapsi1r, som har börjat löpa före ikraftträdandet och som omfattar del av 
:ir 1991. skall avkortas så att det slutar den 31 december 1990. Ett brutet 
riikenskapsiir som börjar löpa under perioden den I juli - den 31 december 
1990 skall avkortas si1 att det slutar den 31 december 1990 eller förlängas så 
att det slutar den 31december1991. 

1 Lydelse enligt prop. 191-19190:74. 
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17 Förslag till 
Lag om ändring i jordbruksbokföringslagcn (1979:141) 

Härigenom föreskrivs att 8 * jordbruksbokföringslagen ( 1979: 14 J) skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 s1 

Räkenskapsåret skall omfatta tall' 
månader. Annat räkenskapsår änka
lenderår (brlllet räkenskapsår) skall 
omfatta tiden den 1 maj-den 30 april, 
den 1 juli-den 30 juni eller den 1 sep
tember-den 31 augusti. 

När rcdovisningsskyldighet intrii
der eller räkenskapsåret läggs om, 
för räkenskapsåret avse kortare tid 
än tolv månader eller utsträckas att 
omfatta högst aderton månader. Av
kortning av räkenskapsåret får 
också göras om redovisningsskyldig
heten upphör. 

Tillämpas brutet räkenskapsår får 
omläggning av räkenskapsåret ske 
till kalenderår. 1 annat fall får om
läggning (il' räkenskapsåret t'j ske 
med mindre tillstånd därtill ges ar 
skar temy ml igheten. 

Den som är skyldig att föra riiken
skaper i fråga om flera 1·erksamheter 
av sädant slag som m·ses i denna lag 
eller som samtidigt med skyldighet att 
föra räkenskaper för sådan 1·erksam
he1 iir bokföringsskyldig jör annan 
niiringsverksamhet skall an vända 
samma räkenskapsår för de olika 
1·erksamheterna. Föreligger synner
liga skäl, kan riksskatte1·erket medge 
undamag hiirifrtln. För att jå samma 
räkenskapsår för .flera 1·erksamheter 
får omläggning m· räkenskapsår ske 
wan särskilt tillstånd. 

Kalenderåret skall lllgöra räken
skapsår. När redovisningsskyldighet 
inträder fär räkenskapsåret avse 
kortare tid än tolv mimader eller ut
sträckas till att omfatta högst arton 
m<lnader. Avkortning av räken
skapsi1ret far också göras om redo
visningsskyldigheten upphör. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990. Ett brutet riikenskapsar. som har 
börjat löpa före ikraftträdandet 0<:h som omfattar del av ;\r 1991, skall avkor
tas s[1 att det slutar den 31 december 1990. Ett brutet räkenskapsar som bör
jar löpa under perioden den I juli - den 31 december 1990 skall avkortas så 
att det slutar den 31 december 1990 eller förlängas sa att det slutar den 31 
december 1991. 

1 Lydelse enligt prop. 19~9fl)U:7-l. 
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I 8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (l 982: 1193) om skattereduktion för 
fackföreningsavgift 

I Iärigcnom föreskrivs att 2-5 ** lagen ( 1982: 1193) om skattereduktion för 
fackföreningsavgift skall ha följande lydelse. 

N111·ara111le lydelse Föreslagrn lydl'lse 

2~ 
Underlag för beräkning av skatte- Underlag för beräkning av skatte-

reduktion är medlemsavgift som den reduktion är medlemsavgift som den 
skattskyldige under inkc;mstaret har skattskyldige under inkomståret har 
erlagt till arbetstagarorganisation, erlagt till arbetstagarorganisation, 
dock högst 1 200 kronor. Med ar- dock högst 2 500 kronor. Med ar-
betstagarorgani~ation först[1s sådan bctstagarorganisation förstås sådan 
organisation som avses i lagen organisation som avses i lagen 
( l 976:5SO) om medbesUimmandc i ( 1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. arbetslivet. 

Underlaget avrundas nedåt till helt tiotal kronor. 

Skattereduktion för fackföre
ningsavgift uppgår till 40 procent av 
underlaget. 

3* 

4* 

Skatten:duktion för fackföre" 
ningsavgift uppgår till 20 procent av 
underlaget. 

l fråga om skattereduktion för I fråga om skattereduktion för 
fackföreningsavgift tillämpas 2 * 4 fackföreningsavgift tillämpas 2 § 4 
mom . . frmte och .1jii1te styckena upp- mom. andra och tredje styckena 
bördslagen ( 1953:272). Skatten:- uppbördslagen (1953:272). Skatte-
duktion för fackföreningsavgift skall reduktion för fackföreningsavgift 
tillgodoriiknas den ;katt~kyldige skall tillgodoriiknas den skattskyl-
förc skattereduktion enligt 2 * 4 digc före skattereduktion enligt 2 * 4 
mom. uppbördslagen. mom. uppbördslagcn. 

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömans
skatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen ( 1958:295) om sjö
mansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall rcduktionsbcloppet 
minskas med det belopp varmed ncdsiittning har skett. 

5 §I 

Skattskyldig som önskar skattere
duktion enligt denna lag skall fram
stalla yrkande cliirom, innehållande 
uppgift om personnummer och er
lagd avgift. Yrkandet kan framstiil
las genom elen skattskyldigcs arbets
tagarorganisation senast den 15 juni 
taxcringsifret till riksskatteverket el
ler, tim organisationen vidarebe
fordrar yrkandet p[1 medium för au
tomatisk databehandling, senast den 

I 1.yd.:Jsc enligt rrop. )989.19(1:7..\. 

Skattskyldig som önskar skattere
duktion enligt denna lag skall fram
ställa yrkande diirom. innehållande 
uppgift om personnummer och er
lagd avgift. Yrkandet kan framstäl
las genom den skattskyldiges arbets
tagarorganisation senast den 31 
mars taxerings[1ret till riksskattevcr
ket eller, om organisationen vidare
befordrar yrkandet pii medium för 
automatisk databehandling. senast 
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Nuvarande lydelse 

31 augusti samma k Skattskyldig 
kan även sjlilv senast den 30 septem
her taxerings{iret eller ocksit däref
ter. som begiiran om rättelse enligt 
84* uppbördslagen ( 1953:272), 
framställa yrkandet hos skattemyn
digheten. varvid kvitto p{t erlagd av
gift skall fogas till ansökningen. 

Föreslagen lydelse 

den 30 april samma år. Skattskyldig 
kan iiven sjiilv senast den 30 septem
ber taxeringsåret eller också däref
ter. som begäran om rättelse enligt 
84* uppbiirdslagen (1953:272). 
framstiilla yrkandet hos skattemyn
digheten. varvid kvitto p{1 erlagd av
gift skall fogas till ansökningen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990 och tilHimpas s<lvitt avser 5 §första 
g{mgen vid 1991 fas taxering och i övrigt första gfö1gen vid 1992 års taxering. 

17 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del 1 
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19 Förslag till 
Lag om nedsättning av vissa underhållsbidrag 

I liirigcnom föreskrivs följande. 

I* Denna lag iir tilliimplig på underhållsbidrag till icke hemmavarande barn 
om bidraget har senast bestämts genom dom som meddelats eller avtal.som 
slutits före den I januari 1991 och iir hestämt i svenskt mynt. 

2 * Ett underh[1llsbi<.1rag som avses i I * skall den I februari 1991 sättas ned 
med 75 kronor per mänad, om bidraget uppgar till minst 250 kronor per må
nad eller 3 000 kronor för helt år. 

Uppgfa underhiillsbidraget till lägre belopp, skall det sättas ned med 30 
procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på öre
tal, skall det avrundas nedfö till helt krontal. 

Om nedsiittningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300 kronor 
för helt <lr. skall underhilllsbidraget kvarst{1 oförändrat. 

3 * Utan hinder av bestämmelserna i denna lag far rätten efter yrkande be
sluta på annat sätt om bidragsskyldigheten, när reglerna om underhållsbi
drag i föriildrabalken föranleder det. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990. 
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20 Förslag till 
Lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken 
dels att 15 kap. 9 och 14 §§ skall ha följande lydelse. 
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 15 kap. 6 a §. av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 
6a§ 

Kronofogdemyndigheten bestäm
mer dels hur mycket som högst får 
innehållas vid varje avlöningstillfälle 
(införselbeloppet), dels ett belopp 
som skall förbehållas för eget under
håll och f amilje11.1· behov samt till full
görande av betal11ingsskyldighet till 
annan som vid införsel har lika rätt 
som sökanden eller bättre rätt än 
denne (förbehållsbeloppet). 

Förbehållsbeloppet bestäms med 
ledning av bestämmelserna om exi
stensminimum i 50 § 2 mom. kom-

9 § 

Lön får tas i ampråk för införsel 
endast i den mån lönen ö1•erstiger vad 
gäldenären behöver för eget under
håll och familjens behov (förbehålls
beloppet) samt till fullgörande av be
talningsskyldighet till annan som vid 
införsel har lika rätt som sökanden 
eller bättre rätt än denne. 

Förbehållsbeloppet bestäms med 
ledning m· ett normalbelopp, som lll
gör för ensamstående skattskyldig 
22 900 kronor, för sammanlevande 
makar 39 700 kronor och för varje 
barn 14 600 kronor multiplicerade 
med det tal (jämförelsetal) som anger 
förhållandet mellan det allmänna 
prisläget i oktober månad föregående 
år och prisläget i oktober 1985. Nor
malbeloppen skall avrundas uppåt 
till helt hundratal kronor. Normalbe
loppen skall anses innefatta alla van
liga lewzadkostnader utom bostads
kostnad, som beräknas särskilt och 
lägg~· till normalbeloppen. 

Normalbelopp som avses i andra 
stycket fastställs a1· myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Kronofogdemyndigheten bestäm
mer dels hur mycket som högst får 
innehållas vid varje avlöningstillfälle 
(införselbeloppet). dels det belopp 
som enligt 6 a § skall förbehållas gäl
denären (förbehållsbeloppet). 

Förbehållsbelopp som har be
stämts i ett beslut om införsel tilläm
pas under den tid beslutet gäller 
också i fråga om avdrag for kvarstå
ende skatt. 

Prop. 1989/90: I IO 

259 



Nuvarande lydelse 

111111wlskattelagen (/ 928:370) och an
visningarna till nämnda paragraf 

Föreslagen lydelse 

Är fdtga om införsel i sjukpe1111ing eller annan dagersättning som avses 
i 2 * första stycket 5, hestiims införselbeloppet och förhchällsbeloppet per 
dag. 

Införsel för underhftllsbidrag har 
företriide framför skatteavdrag. Vid 
annan införsel har skatteavdraget 
företräde. 

14 * 
Införsel för underhållsbidrag har 

företräde framför skatteavdrag, 
dock ej framför awlrag för prelimi
niir skatt. Vid annan införsel har 
skatteavdraget företriide. 

Denna lag triider i kraft den l juli 1990 och tillämpas i fräga om införsel 
som sker efter utgfö1gen av år 1990. 

De nya föreskrifterna i 15 kap. 6 a * om beräkning av förbehållsbclopp 
tillämpas dock frän och med ikraftträdandet. 
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21 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1984:947) om beskattning av 
utHindska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige 

Hilrigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1984:947) om beskattning av ut
Hlndska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige 1 

dels att 4 * skall upphöra att gillla. 
dels att 13 *skall ha följande lydelse. 

N11rara11dc lvdelsc 

I kontrolluppgift enligt 3 kap. 4 * 
lagen ( 1990:000) om sjiilvdeklara
tion och kontrolluppgifter skall ar
betsgivaren liimna uppgift även om 
sf1dan lön. ersiittning eller förman 
som inte utgör skattepliktig intäkt 
pfi grund av bestämmelserna i denna 
lag. 

Föreslagen lydelse 

I kontrolluppgift enligt 3 kap. 4 * 
lagen (1990:000) om självdeklara
tion och kontrolluppgifter skall ar
betsgivaren !forna uppgift även om 
si'1dan ersättning eller förm{\n som 
inte utgör skattepliktig intäkt pfa 
grund av bestämmelserna i denna 
lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 ärs taxering. 

Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i den mån forskarskattcnämn
den genom beslut som har meddelats före ikraftträdandet har funnit förut
sättningar för skattelättnader föreligga under viss tidsperiod. 

1 Scnasll' lvdclse a\' 4 * 1989:234. 
2 Lydcls.: ~nligt prnp. 1989/lJ(): 74. 
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22 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §I 

Annan förvärsarbetande iin som avses i 6 § är berättigad till del pension om 
han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst hälften. 

Vid tilliimpning av första stycket Vid tillämpning av första stycket 
skall beträffande förvärvsarbete i få- skall beträffande förvärvsarbete i få-
mansföretag som avses i 35 § mansföretag och fåmansägt handels-
/ a mom. kommunalskattelagen bolag som avses i punkt 14 av am•is-
( 1928:370) företagsledare och den- ningama ti/132 § kommunalskatte\a-
nes make inte anses arbeta som an- gen ( 1928:370) företagsledare och 
ställda hos företaget eller annars un- dennes make inte anses arbeta som 
der förhållanden som omfattas av anstiillda hos företaget eller annars 
6 §. Med makar jiimställs de som le- under förhMlanden som omfattas av 
ver tillsammans. om de tidigare varit 6 §. Med makar jämställs de som le-
gifta med varandra eller gemensamt ver tillsammans, om de tidigare varit 
har eller har haft barn. gifta med varandra eller gemensamt 

har eller har haft barn. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1990. 

t Scn:1stc lydelse 1987:364. 
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23 Förslag till Prop.1989/90:110 
Lag om ändring i lagen ( 1989: 1023) om upphävande av 
lagen ( 1966: 172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att punkt 2 av övcrgangsbcstämmclscrna till lagen 
( 1989: 1023) om upphävande av lagen (1966: 172) om avdrag för avskrivning 
på skeppskontrakt m.m. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

2. Har avdrag medgetts enligt den 
upphävda lagen skall bestfönmcl
serna i 2 * lagen tillämpas även vid 
senare års taxeringar. 

F6reslagen lydelse 

2. Har avdrag medgetts enligt den 
upphävda lagen skall bestämmel
serna· i 2 * lagen tillämpas även vid 
senare års taxeringar. Beskattning 
skall fr.o.m. 1992 års taxering ske i 
inkomst.1·/aget näringsverksamhet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990. 
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24 Förslag till 
Lag om ändring i utsökningsrcgisterlagen ( 1986:617) 

lliirigenom föreskrivs att 7 * utsökningsregistcrlagen ( 1986:617) skall ha 
följande lydelse. 

Nul'lirande lydelse Föreslagen lydelse 

7 *I 
Riksskattcwrket och kronofogdemyndigheterna får ha terminalatkomst 

till utsökningsregistret. 
Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet far avse endast uppgifter 

om 
I. den som är registrerad hos myndighi:ten som gäldenär i mål om exeku

tiva åtgärder. 
2. den som i annat fall iin som avses under I är gäldenär eller svarande i 

mål eller ärende som handliiggs hos myndigheten, 
3. make till person som avses under I. 
4. den som :ir gemensamt betalningsansvarig med person som avsi:s under 

1. 
5. fåmansföretag som avses i 35 * 

I a mom. sjunde stycket kommunal
skattelagen ( 1928:370) och delägare 
i sådant företag, om företaget eller 
delägare i detta är gäldenär som av
ses under l, 

6. konkurs och näringsförbud. 

5. fömansförctag och jåmansägt 
handelsbolag som avses i punkt 14 av 
am·is11i11garna till 32 § kommunal
skattclagen ( 1928:370) och delägare 
i sådant företag, om företaget eller 
delägare i detta är gäldenär som av
ses under I, 

I fråga om kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs gäl
ler terminaWtkomsten enligt andra stycket l ocks:'.1 gäldenärer i annat län. 
om detta ingär i tillsynsomrädet. 

Denna lag träder i kraft den I juli J 990. 

1 Senaste lyddse 1988:397. 
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25 Förslag till Prop. 1989/90: 110 
Lag om ändring i lagen ( 1987:813) om homosexuella sambor 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1987:813) om homosexuella sambor1 skall 
ha följande lydelse. 

N111·arwule frilelse Föreslagen lydelse 

Om tv[1 personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande. skall vad 
som giiller i fr<"1ga om sambor L'nligt följande lagar och bestiimmelscr tilhim
pas även p<I de homosexuella samborna: 

1. lagen ( 1987:232) om sambors gemensamma hem. 
2. iirvdabalken, 
3. jordabalken. 
4. JO kap. 9 * riitteg<'mgsbalken, 
5. 4 kap. J 9 * första stycket utsökningsbalken, 
6. 19 * fiirsta stycket. 35 .~ .,t 1110111.. 6. 19 * första stycket. p1111k1 I 

p1111k1 8 andra s1vcke1 m· wn-i.rning- nionde s1yc/.:.f/ av anvisningarna rill 
ama 1ill 32 § sam/ p1111k1 211 sjunde 31 §och p1111k1 3 a 111· anl'i.rningama 
.Hyckel al' w11·is11ingama 1ill 36 .~ 1ill 33 § kommunalskattelagen 
kommunalskattclagen ( 1928:370), ( 1928:370), 

7. lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och giivoskatt, 
8. 6 * lagen ( 1946:807) om handliiggning av domstolsiirenden. 
9. bostadsriittslagen ( 1971 :479), 
10. 9 § riittshjälpslagen ( 1972:429). samt 
1 I. lagen (I 981: I 31) om kallelse p{1 okända borgenärer. 
Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara ogifta. 

gäller det ocksil de homosexuella samborna. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 {irs taxering. 

1 Scnastc lydi:Isc llJHH: 152. 265 



26 Förslag till 
Lag om ändring i lagen- (1988:847) om skattcHittnadcr för 
allemanssparande och ungdomsbosparande 

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 ** lagen ( 1988:847) om skattelättnader 
för allemanssparande och ungdomsbosparandc skall ha följande lydelse. 

Numrande lydelse 

Riiman på sparmedel som satts in 
i allemanssparandet samt bo1111srii11-
tc111 enligt 5 *lagen ( 1983:890) om al
lemanssparande utgör ime skatte
pliktig inkomst vid taxering enligt 
komm1111alskallelagen (1928:370) el
ler lagen ( l 947:576) om statlig in
komstskatt. 

Realisationsl'inst på andel i alle
mansfond wgör ime skattepliktig in
komst. Avdrag får ej g1)ras fär rcali
sationsförlust pa sådan andel. 

2* 
Föreslagen lydelse 

A1· riinta på sparmedel som satts in 
i allemanssparandet samt bonus
riinta enligt 5 * lagen ( 1983:890) om 
allemanssparande utgi>r endast trå 
1redje1frlar skattepliktig inkomst vid 
taxering enligt lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt. 

Av realisationsvinst på andel i alle
mansfond tas 11·å tredjedelar upp som 
skattepliktig inkomst. Avdrag fär 
realisationsförlust pä sådan andel 
grundas på /Få tredjedelar ar förl11s-
te11. 

För utdelning enligt 18 *sista stycket lagen om allemanssparande skall gii
voskatt betalas i den m[m skattskyldighet föreligger enligt lagen ( 1941 :416) 
om arvsskatt och gi1voskatt. 

Bon11srii11ta11 enligt 11 * lagen 
( 1988:846) om ungdomsbosparande 
utgör inte skattepliktig inkomst vid 
taxering enligt kommunalskattela
gen ( 1928:370) eller lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt. 

.H 
AI' bonusränta enligt 11 § lagen 

( 1988:846) om ungdomsbosparandc 
utgör endast 11•å tredjedelar skatte
pliktig inkomst vid taxering enligt la
gen ( 1947:576) om statlig inkomst
skatt. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 års taxering. 

Prop. 1989/90: 110 

266 



27 Förslag till 
Lag om skatt på riinta på skogskontomedel m.m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Skatt enligt denna lag betalas tili staten för riinta pt1 
I. skogskonto och skogsskadekonto enligt skogskontolagen ( 1954: 142). 
2. upphovsmannakonto enligt lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto. 

2 §Skattskyldig iir innehavaren av s{1dant konto som anges i 1 §. 

3 §Skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs kontot. Skattebe
loppet skall avrundas till närmast lägre hela krontal. 

Skatt tas dock inte ut pt1 riinta som avser tid efter det att kontomedel skall 
tas upp till beskattning enligt skogskontolagen eller lagen om upphovsman
nakonto. 

4 § Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av riksskattcVL'rket. 

5 § Vid varje tillfälle dä ränta gottskrivs ett konto enligt 3 §skall banken för 
kontohav;irens r:ikning innehalla skatt pii räntan. 

6 § Banken skall inom en månad från räntegottskrivningen pä blankett som 
fastställs av riksskatteverket - eller efter särskilt medgivande pä annat lämp
ligt sätt - till verket lämna uppgifter om kontohavare. kontoslag. kontobe
hållning. gottskriven ränta och inneh{1llen skatt. 

7 § Har banken underbtit att innehftlla skatt är banken betalningsskyldig för 
belopp som skulle ha innehallits. Riksskatteverket far meddela beslut om 
slidan betalningsskyldighct senast femte {1ret efter det {ir dit beloppet skulle 
ha innehMlits. 

8 § Banken skall betala skatten till riksskatteverket inom den tid som anges 
i 6 §.Betalning skall göras genom insättning p<I siirskilt postgirokonto. Inbe
talning anses ha skett den dag inbetalningskort eller försiindelse. som inne
håller gireringskort. inkommit till postanstalt. Inbetalning av skatt sker kost
nadsfritt. 

9 §Har skatt inte betalats in inom den tid som anges i 6 *tas en restavgift ut. 
Restavgiften iir sex öre för varje hel krona av den skatt som inte har betalats. 
dock minst 50 kronor. Vid beriikning av restavgiften skall avrundning ske till 
närmast hiigr~· hela krontal. 

Utöver restavgift tas tilliiggsavgift ut. Tilliiggsavgiften tas ut för varje p{1-
börjad tidrymd av sex mttnader. första gängen dock för den tidrymd som bör
jar tvä mtmader efter utg~mgen av den rminad d[1 betalning skulle ha skett. till 
dess betalning sker eller förordnande nm indrivning meddelas. Tilliiggsavgift 
beriiknas för varje tidrymd som nu niimnts till fyra öre för varje hel krona. 
I övrigt tilliimpas i fri1ga om tilliiggsavgift bi:stiimmelserna i denna lag om 
restavgift. När siirskilda omständigheter föranleder det far riksskattevcrket 
befria frim restavgift och tilliiggsavgift. 

IO § Betalas inte skatten i riitt tid och ordning skall den drivas in. 
Bestiimmelserna i uppbördslagen ( 1953:272) om indrivning gLiller i till

lämpliga delar för skatt enligt denna lag. 

I I§ Har skatt innehi1llits och betalats in med för hiigt belopp skall "1terbetal
ning till den skattskyldige ske med vad som betalats för mycket. 

Ansökan om [1terbetalning skall göras skriftligen hos riksskatteverkct före 
utgången av femte året efter det år dä skatt inbetalades enligt 8 *· 
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12 § För kontnill betriiffande skatten kan riksskatteverket meddela beslut Prop. 1989/90: 110 
om skatterevision hos banken. Diirvid giiller i tilbmpliga delar bestiimmel-
serna i taxcringslagen (I lJlJO:llOU) om taxeringsrevision. 

13 § Riksskatteverkcts beslut enligt denna lag för överklagas hos kammarriit
ten av tkn skattskyldige. banken eller det allmiinna ombudet enligt kupong
skattelagen ( 1970:62.J.). Beslut 0111 skatterevision enligt 12 * fär dock inte 
överklagas. 

Överklagandet skall ha kommit in inom tvii m~1nader fdn den dag d~1 kla
ganden fick del av riksskatteverkels beslut. 

Denna lag triider i kraft den I januari I 991 och tilliimpas p;'1 riintor som 
belöper pt1 tid efter ikrafttriidandel. 
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28 Förslag till 
Lag om ändring i skogskontolagcn ( 1954: 142) 

1-Hirigcnom föreskrivs att I. 2 och 7-9 ** skngskontolagen ( 195-l: l-l2) 1 

skall ha följande lydL'lse. 

N111·11ra11de lrdelsc 

Vid taxering till kommunal och 
statlig inkomstskatt kan fysisk per
son och dödsbo som avses i I 0 * I 
mom. lagen ( 19-l 7 :576) om statlig in
komstskatt. pit de villkor och i elen 
omfattning som anges i denna lag. fö 
uppskov med beskattning av intiikt 
av skogsbruk för medel som sätts in 
pii ett siirskilt bankkonto (skogs
konto eller skogsskadekonto). Upp
skov medges inte deliigare i hanclels
holag eller i dödsbo, för vilket reg
lerna om handelsbolag skall tilliim
pas. för inkomst av bolagets eller 
dödsboets verksamhet. 

Fiircslagen lydelse 

Vid taxering till kommunal och 
statlig inkomstskatt kan fysisk per
son och diidsho som avses i I 0 * I 
mom. lagen ( 19-l7:576) om statlig in
komstskatt. p{1 de villkor och i den 
omfattning som anges i denna lag. fä. 
uppskov med beskattning av intiikt 
av 11iiri11gs1·aksamhet <ll"Sl!l!nde 
skogsbruk för medel som siitts in p<1 
ett siirskilt bankkonto (skogskonto 
eller skogsskadekonto). Uppskov 
medges inte deliigare i handelsbolag 
eller i dödsbo. för vilket reglerna om 
handelsbolag skall ti!Himpas, för in
komst av bolagets eller dödsboets 
verksamhet. 

Uppskov för insiittning på skogsskadekonto medges endast om stormfäll
ning. hrand, insektsangrepp eller liknande händelse har medfört att mer än 
en tredjedel av förvärvskiillans skog biir avverkas tidigare iin vad som annars 
skull.: ha varit fallet och om den skattskyldige med intyg frim skog.svärdssty
relsen i liinet eller p~1 annat siitt visar att den huvudsakliga delen av beskatt
ningsf1rets skogsintiikter hänför sig till avverkning som nu har sagts. 

Uppskov för insiittning p{1 skogsskadekonto medges inte om elen skattskyl
dige för det beskattnings<ir och den förviirvsblla som uppskovet avser också 
yrkar uppskov for insiittning p{1 skogskonto. 

Har uppskov fiir insättning på skogsskadckonto viigrats pi1 grund av att de 
i andra stycket angivna villkoren inte varit uppfyllda får den skattskyldige 
framstiilla yrkande om uppskov för insiittning pa skogskonto. Sädan fram
stiillning skall ha kommit in till skattemyndigheten inom sex mimader fr{m 
det att beslut meddelades om att rätt till uppskov för insiittning pä skogs
skadekonto inte föreligger. om inte Hingre tid följer av bestämmelserna i tax
ering.slagen ( 1990:00). 

Med bank avses i denna lag riksbanken. affärsbank, sparbank samt före
ningsbank. 

En skattskyldig far för ett visst beskattningsär och en viss förviirvsblla 
göra insättning ptt endast ett skogskonto eller skogsskadekonto. Har den 
skattskyldige i strid mot denna bestämmelse gjort insättning pi1 skogskonto 
eller skogsskadekonto i mer iin en bank medges uppskov endast för insiitt
ning på det först öppnade kontot. 

1 s-' - ~ 

Beträffande viss förviirvskLilla far uppskovet för ett och samma beskatt
nings[1r. om annat ej följer av andra och tredje styckena, avse högst ett be-

1 Lagen omtryckt I lJX2:J25. Senaste lydelse av lagens rubrik I 97:'1:263. 
'Lydds..: ..:nligt prup. 19X9i90:7-l. 
·'Senaste:: lyddse 19K5: lll21. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

lopp motsvarande summan av 
a) sextio procent av den pil bcskattnings[tret beliipande köpeskillingen för 

skog. som har avyttrats genom uppli1tclsc av avvcrkningsrätt. 
b) fyrtio procent av den p{1 beskattnings[iret be löpande köpeskillingen för 

avyttrade skogsprodukter samt 
c) fyrtio procent av saluvärdet av 

skogsprnduktcr, som under bcskatt
nings<'1ret har tagits ut för föriidling i 

egen rörelse. 

c) fyrtio procent av saluviirdet av 
skogsprnduktcr, som under beskatt
nings{1ret har tagits ut för förädling i 
annan jurviin'.1·kiilla inom inkomst
slaget näringsverksamhet. 

Medför stormfällning. brand. insektsangrepp eller liknande händelse att 
en betydande del av förviirvskiillans skog biir avverkas tidigare än vad som 
annars skulle ha varit fallet. far skattskyldig. om och i den mfm han med intyg 
fr[rn skogsviirdsstyrelsen i länet eller pi1 annat siitt visar att intiikt hiinför sig 
till avverkning som nu har sagts. uppskov med högst ett belopp motsvarande 
summan av 

a) ftttio procent av den pa beskattnings{1ret belöpandc köpeskillingen för 
skog. som har avyttrats genom uppliitelse av avverkningsrätt. 

b) femtio procent av den p;i beskattningsitrct bcliipande köpeskillingen för 
avyttrade skogsprndukter samt 

c) femtio procent av saluviirdet av 
skogsprodukter. som under beskatt
ningsi'tret har tagits ut för fiiriidling i 
egen rörelse. 

Uppskov med belopp som anges i 
andra stycket medges ocksi1 i fr;lga 
om sådan ersiittning för skog eller 
skogsprodukter som avses i p1111kr ./ 
tredje styckct a1· 11111'isning11ma till 
35 .~ komm1111alskallelagen ( 1928: 
370). 

c) femtio procent av saluvärdet av 
skogsprodukter, som under beskatt
ningsi1ret har tagits ut för föriidling i 
annan fön·iirl'skiilla inum inkomst
slaget niirings1·erks11mhet. 

Uppskov med belopp som anges i 
andra stycket medges oeksä i fråga 
om s{1dan ersättning för skog eller 
skogsproduktcr som avses i 25 !$ 2 
nwm. tredje stycket lugen ( 1947:576) 
om statlig inkomstskall. 

Vid tilHimpningen av första-tredje styckena avses med köpeskilling även 
försiikringsersiittning för skog och skogsprodukter. 

Uppskov medges inte med si1 stort Uppskov medges inte med sit stort 
belopp att underskott i Jön·ii1T.1·kiil- belopp att underskott uppkommer 
Ian uppkommer vid bcriikning av vid beriikning av inkomst 111· för-
nettointiikt enligt kommunalskattc- viirl'skäll1111 enligt kommunalskatte-
lagen. lagen. 

Har i förviirvskällan redovisats utdelning frirn samfällighet. som avses i 6 * 
I mom. första stycket b lagen (1947:.576) om statlig inkomstskatt, medges 
uppskov för den del av utdelningen som härrör fran intiikt av skogsbruk i 
samfälligheten under det beskattningsår som utdelningen hiinför sig till pa 
samma siitt som om denna del utgjort intäkt av skogsbruk. som den skatt
skyldige drivit själv. 

Som skog.~knnto och skogsskade
konto godtas rndast konto för rilket 
ränta gottskril'.\' årligen eller oftare. 

Riintesatsen för medel pi1 skogskonto och skogsskadekonto bestäms av 
banken. 

Pa gottskril'en ränta wgär skatt en
ligt lagen ( 1990:00) om skall pti ränta 
på skogskontomedel 111. m. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 * ~ 
Belopp för vilket uppskov med 

beskattning har crht1llits samt ränta 
pa si1dant belopp skall tas upp som 
intäkt av skogsbruk för det beskatt
ningsfa d{1 utbetalning friin skogs
kontot eller skogsskadekontot sker 
eller skulle ha skett enligt 6 *· 

Belopp för vilket uppskov med 
beskattning har erhållits samt reste
rande ränta pä sådant belopp skall 
tas upp som intlikt av 11iiri11g.1Terk
samlzet för det beskattningsår då ut
betalning från skogskontot eller 
skogsskadekontot sker eller skulle 
ha ~kett enligt 6 §. 

Med resterunde riinta a1·se.1· riinta 
ejier al'drag för skatt enligt 7 *· 

Beskattning enligt första stycket skall inte ske om medel på skogskonto 
eller skogsskadekonto hos en bank till hela beloppet direkt överförs till ett 
motsvarande konto i en annan bank. 

Övergiir skattskyldigs fastighet till 
annan p;1 annat sätt än genom köp. 
byte eller cHirmed jlimförligt fang el
ler genom gäva skall. såvida fastig
heten utgör den väsentliga delen av 
förvlirvsklilla för vilken insättning pii 
skogskonto eller skogsskadekonto 
har gjorts, innestäende medel genast 
tas upp som intäkt av skogsbruk. 

Övergar skattskyldigs fastighet till 
annan på annat slitt än genom köp. 
byte eller därmed jämförligt föng el
ler genom gåva skall. såvida fastig
heten utgör den väsentliga delen av 
förvärvs källa för vilken insättning på 
skogskonto eller skogsskadekonto 
har gjorts, innestående medel genast 
tas upp som intäkt av närings1·crk
saml11:1. 

Har dödsbo inncst{1ende medel skall beskattning äga rum för det beskatt
nings{ir dii reglerna om handelsbolag tillämpas första gängen pä dödsboet. 

Har avtal träffats om överlåtelse liar avtal träffats om överlåtelse 
eller pantsättning av medel pä 
skogskonto eller skogsskadekonto. 
skall medlen genast tas upp som in
tiikt av skngshruk. Beskattning skall 
inte ske av den anledningen att den 
skattskyldige efter framstlillning 
fr<ln skogsviirdsstyrelsc har förbun
dit sig att inte utan styrelsens till
stilnd förfoga i\vcr medlen. 

eller pantsättning av medel pä 
skogskonto eller skogsskadekonto. 
skall medlen genast tas upp som in
tiikt av 11iiring.1Terk.rnmhet. Beskatt
ning skall inte ske av den anled
ningen att den skattskyldige efter 
framställning fr<'m skogsvårdssty
rclse har förbundit sig att inte utan 
styrelsens tillstilnd förfoga över 
medlen. 

Denna lag triidcr i kraft den l juli 1990 och tillämpas första gången vid 
l 992 ärs taxering. 

Skogskonto och skogsskadekonto som vid lagens ikraftträdande inte upp
fyller villkoret enligt 7 * första stycket skall - om villkoret inte uppfyllts se
nast den .31 december 1992 - inte längre anses som skogskonto eller skogs
skadekonto i följd varav de på kontot innestäende medlen skall tas upp som 
intiikt av näringsverksamhet. 

4 S..:nast..: lyd..: Is..: J 9HX: 1520. 
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29 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (l 986:492) om tillfälliga regler för 
insättning på skogskonto 

Hiirigenom föreskrivs att lagen (1986:492) om tillfälliga regler för insiitt
ning pit skogskonto 1 skall ha följande lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lytlclse 

Vid 1987-1992 års taxeringar gäller i stiillct för vad som sägs i 2 § första
tredjc styckena skogskontolagen ( 1954: 142) att uppskov medges med högst 
ett belopp motsvarande summan av 

a) nittio procent av den på hcskattningsäret belöpande köpeskillingen för 
skog. som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt. 

b) sjuttio procent av den på beskattningsåret be löpande köpeskillingen för 
avyttrade skogsprodukter samt 

c) sjuttio procent av saluviirdet av 
skogsprodukter. som under bcskatt
ningsi1rct har tagits ut för förädling i 
egen rörelse. 

c) sjuttio procent av saluviirdet av 
skogsprodukter. som under beskatt
nings[tret har tagits ut för föriidling i 
annan fön·iirvskälla inom inkomst
slaget 11iiri11gsl'erksa111hl'I. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1990 och tilHimpas första gi111gcn vid 
1992 ärs taxering. 

1 Senaste lydelse 1988: 1522. 
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30 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto 

Htirigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1979:611) om upphovsmanna
konto 

dels att .+ * skall upphöra att gälla. 
dels att I. 7. lO och 11 ** skall ha följande lydelse. 

N11ram11de lrdelse 

Vid taxering till statlig och kom
munal inkomstskatt kan fysisk per
son. p{1 de villkor och i den omfatt
ning som anges i denna lag. fä upp
skov med beskattning av st1dan in
täkt av rörelse som tillkommit ho-
nom i egenskap av upphovsman en
ligt Jagen ( 1960:729) om upphovsrätt 
till litkriira och konstnärliga verk 
(upphovsmannaintäkt). Uppskov 
medges ink om den skattskyldige 
har avlidit under beskattnings;het. 

I ~ 

Föreslagen lydelse 

Vid taxering till statlig och kom
munal inkomstskatt kan fysisk per
son. pä de villkor och i den omfatt
ning som anges i denna lag. få upp
skov med beskattning av sådan in
tiikt av näringsrerksamhet som till
kommit honom i egenskap av upp
hovsman enligt lagen ( 1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konst
närliga verk (upphovsmannaintäkt). 
Uppskov medges inte om den skatt
skyldige har avlidit under beskatt
nings{iret. 

Deliigare i handelsbolag eller i dödsbo. för vilket reglerna om handelsbo
lag skall tilHimpas. har inte rätt till uppskov för bolagets eller dödsboets in
komst. 

Som upplim·.1mamwkomo godtas 
endast konto för l'i/ket riillta go11-
skri1·s årligen eller oftare. 

Räntesatsen för medel på upphovsmannakonto bestäms av banken. 
På gottskri1·en ränta wgår sk au en

ligt lagen ( 1990:00) om skall pil ränta 
på skog.~kontomedel m.m. 

JO * 
Belopp för vilket uppskov med 

beskattning har erhMlits samt ränta 
p{1 s;idant belopp skall tas upp som 
intäkt av rörelse för det beskatt
ningsär d:1 utbetalning fran upphovs
mannakontot sker eller skulle ha 
skett enligt 9s. 

Belopp för vilket uppskov med 
beskattning har erhällits samt reste
rande ränta p<I si1dant belopp skall 
tas upp som intiikt av niiringsverk
samhet för det beskattningsår då ut
betalning från upphovsmannakon
tot sker eller skulle ha skett enligt 
9 ~-

lvfed resterande riima avses riinta 
efter awlrag för skall enligt 7 §. 

Utbetalat belopp skall inte anses som upphovsmannaintäkt. 

11* 
Medd som innestiir p:"1 upphovs- Medel som innestår på upphovs-

mannakonto skall tas upp som intäkt mannakonto skall tas upp som intäkt 
av rörelse om av näringsverksamhet om 

a) avtal under beskattningsäret har träffats om överlåtelse eller pantsätt
ning av medlen. 

18 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del I 

Prop. 1989/90: 110 

273 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

h) medlen under heskattningsäret har tillagts den skattskyldiges make ge
nom hodelning eller 

c) den skattskyldige vid heskattningsårets utg{rng inte liingre är hosatt här 
i riket. 

Avlider den skattskyldige, skall på 
upphovsmannakonto innestfiendc 
medel tas upp som intäkt av rörelse 
senast vid taxeringen för det he
skattningsår då dödsboet skiftas helt 
eller delvis. dol:k inte i något fall se
mm: iin vid den taxering som sker 
det tredje kalenderftret efter det ka
lenderiir dä dödsfallet intriiffadc. 

Avlider den skattskyldige, skall på 
upphovsmannakonto inncstilende 
medel tas upp som intäkt av 11äri11gs
l'Crksamhet senast vid taxeringen för 
det beskattnings[1r d[1 dödsboet skif
tas helt eller delvis. dock inte i något 
fall senare iin vid den taxering som 
sker det tredje kalenderäret efter 
det kalcnderf1r d<'1 dödsfallet inträf
fade. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1990 och tilliimpas första gangen vid 
1992 års taxering. 

Upphovsmannakonto som vid lagens ikrafttriidandc inte uppfyller villko
ret enligt 7 ~ första stycket skall - om villkoret inte uppfyllts senast den 31 
december 1992 - inte längre anses som upphovsmannakonto i följd varav de 
pa kontot innestående medlen skall tas upp som intäkt av näringsverksam
het. 
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31 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 1978:970) om uppskov med 
beskattning av realisationsvinst 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1978:970) om uppskov med beskattning 
av realisationsvinst skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den 
upphiivda lagen giiller dock alltjämt i fräga om 1991 och tidigare års taxe
ringar samt i fall som avses i punkten 3 av överg{mgsbestiimmclserna till la
gen ( 1990:000) om iindring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 
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31 Förslag till 
Lag om upphiivande av lagen (1983:1086) om 
vinstdel ni ngsskatt 

I lärigenom föreskrivs att lagen ( 1983: 1086) om vinstdelningsskatt skall 
upphöra att giilla vid utg;ingen av juni 1990. Den upphävda lagen tilliimpas 
dock alltjiimt vid 1991 och tidigare [1rs taxeringar. 

1. Vid beriikning av det nominella resultatet skall - utöver vad som anges 
i 3 ~den upphiivda lagen - följande giilla vid 1991 <irs taxering. Har den be
skattningsbara inkomsten cller beriiknade förlusten p<lverkats av avdrag för 
avskrivning pi1 inventarier enligt bestiimmelserna om riikenskapsenlig av
skrivning i punkt.+ fjiirde stycket av anvisningarna till 29 * kommunalskatte
lagen (I lJ28:370) eller restviirdeavskrivning i punkt 5 första stycket av samma 
anvisningar i lagrummens lydelse intill den 1 juli 1990 skall tillägg göras med 
hiilften a\· skillnaden mellan det belopp som p<lverkat inkomsten eller förlus
ten och ett jiimförelsebelopp beriiknat enligt andra-fjiirde styckena. 

Underlaget för jiimförelsebeloppet bestiims utifrim följande poster: 
a) det skatterniissiga restviirdet p;1 inventarierna vid utgängen av niirmast 

fi.ireg<icnde beskattningsfa, 
b) anskaffningsviirdet för under beskattnings;'tret anskaffade inventarier 

som vid beskattningsiirets utg<ing fortfarande tillhörde rörelsen eller jord
bruket med undantag for inv1.:ntarier som anskaffats efter den 26 januari 
1990 i den mim anskaffningen inte skett p{1 grund av ett skriftligt avtal som 
slutits senast niimnda dag. 

c) ett belopp motsvarande vad som utgör intiikt i form av vederlag eller 
försäkringsersiittning för inventarier som har anskaffats före beskattnings
i1rets ingitng och som har avyttrats eller förlorats under beskattning:s{iret. 

Underlaget fiir jiimforelsebeloppet iir summan av posterna a och b med 
;1vdrag för posten c. Är underlaget negativt skall det anses vara noll. 

famföre\sebdoppt:t i'ir 3ll procent av underlaget om den skattskyldige yr
kar avdrag fi.ir avskrivning enligt bestiimmelserna om riikenskapsenlig av
skrivning och 25 procent av underlaget om den skattskyldige yrkar avdrag 
enligt bestiimmdserna om restviirdeavskrivning. 

Bestiimmelsana i fiirsta-fjiirde styckena skall tilliimpas iiven beträffande 
övriga tillgiingar som behandlas som inventarier i avskrivningshänseende. 

l.iinsskattemyndighcten far helt l'ller delvis medge befrielse fr[m tillägg 
enligt första stycket om anskaffningen av inventarier och si1dana tillg,tmgar 
som avses i femte stycket utgör ett led i strukturrationalisering som kan anses 
siirskilt önsk\iird. 

Uinsskattemyndighetens beslut far överklagas hos riksskattcverket. Riks
skatteverkets beslut för inte överklagas. 

2. Bestämmelserna i punkt I skall tilliimpas iiven vid 1991 <'1rs taxering till 
s:irskild vinstskatt enligt lagen ( 1989:3.+6) om siirskild vinstskatt. 

3. Best:i111melserna 0111 vinstclelningsunderlag i den upphävda lagen till
liimpas :iven vid I lJlJ2 ;lrs taxering till särskild vinstskatt enligt lagen 
(I 98lJ:3.+6) om siirskild vinstskatt. Diirvid skall skatteutjiimningsreserv enligt 
lagen ( 1990:Ull0) om skattcutjiimningsreserv och uppskovsbelopp rnligt la
gen ( 1990:0()()) 0111 <itl'rföring av obt:skattade reserver- till den del uppskovs
bdoppet inte har i1terförts till beskattning - anses som sadan reserv som av
ses i 3 *första stycket 6 den upphiivda lagen. Vidare skall med beskattnings
itrt:ts inkomstskatt avst:s 30 procent av företagets till statlig inkomstskatt be
skattningsbara inkomst. 
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33 Förslag till 
Lag om upphiivande av lagen ( 1960:63) om förlustavdrag 

1-Hirigcnom föreskrivs att lagen ( 1960:63) om fiirlustavdrag skall upphöra 
att gälla vid utg{rngcn av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock allt
jämt vid 1991 och tidigare iirs taxeringar. 

I fråga om skattskyldiga som avses i 10 * I mom. lagen ( 1947:576) om stat
lig inkomstskatt giiller följande. Förlust för vilken rätt till avdrag skulle ha 
förelegat enligt den upphiivda lagen far inom tid som anges i denna utnyttjas 
genom avdrag antingen från taxerad förvärvsinkomst eller frän inkomst av 
kapital. 

I friiga om skattskyldiga som avses i JO a * lagen om statlig inkomstskatt 
giiller följande. Förlust för vilken riitt till avdrag enligt den upphävda lagen 
skulle ha förelegat vid 1992 i'trs taxering fär dras av vid beräkning av inkomst 
av näringsverksamhet vid taxering till statlig inkomstskatt det niimnda <lret. 
Om den skattskyldige pt1 grund av förlängning av räkenskapsäret inte skall 
taxeras detta <lr gäller det sagda vid 1993 <lrs taxering för förlust för vilken 
riitt till avdrag skulle ha förelegat då. 
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34 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1982:336) om avdrag för 
utdelning på icke börsnoterade aktier 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1982:336) om avdrag för utdelning på icke 
börsnoterade aktier skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den 
upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar. 
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35 Förslag till 
Lag om upph~1vande av lagen (1979:609) om allmän 
invcsteringsfond 

Härigenom föreskrivs att lagen (1979:609) om allmän investeringsfond 
skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. 

I. Den upphävda lagen tillämpas alltjämt på avsättningar i bokslut före 
den 31 december 1989 t::ller på avsättningar enligt övergångsbestämmelserna 
till lagen ( 1989:1022) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investerings
fond. Punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän 
investeringsfond tillämpas dock inte efter utgången av juni 1990. 

2. Återförs en avsättning som gjorts i bokslut till ledning för 1991 års taxe
ring till beskattning vid 1992- 1995 års taxeringar skall tillägg tas upp enligt 
12 * andra stycket. 

3. lansprilktagande av investeringsfond skall fr.o.m. 1992 års taxering ske 
i inkomstslaget niiringsverksamhet. Vid tillämpningen av 11 *första stycket 
e skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomst
slag som gäller t.o.m. 1991 års taxering. 

4. Kvarstående avsättningar till allmän investeringsfond skall återföras till 
beskattning vid 1996 års taxering eller. om företaget inte skall taxeras detta 
iir. vid 1997 {1rs taxering utan särskilt tilHigg. 
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36 Förslag till 
L~1g om upphävande av lagen ( 1979:610) om allmän 
invcsteringsreserv 

Härigenom föreskrivs att lagen (1979:610) om allmän investeringsrcserv 
skall upphöra att gälla vid utg<lngen av juni 1990. Lagen tillämpas alltjämt 
vid 1990 och tidigare års taxeringar. För beskattningsår som avslutats före 
den 30 april 1990 tilliimpas lagen även vid 1991 års taxering. 

I friiga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna 
tillämpas även vid senare års taxeringar. 
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37 Förslag till 
Lag om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m. 

Hiirigenom föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid ut
gängen av <lr 1997, niimligen 

1. förordningen ( 1942:371) om riitt att vid taxering till kommunal inkomst
skatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsätt
ning till inwsteringsfond, 

2. förordningen ( 1947: 174) om investeringsfonder, 
3. lagen ( 1955:2.56) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den 

mtrn denna lag p{1 grund av bestämmelserna i punkt 3 av övergångshl'stiim
mclserna till lagen ( 1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt giiller, 

4. lagen ( 1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto, 
5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto, 
6. lagen ( 1984: 1090) 0111 inbetalning pä förnyelsekonto. 
Kvarstäcndc avsättningar enligt niimnda lagar skall återföras till beskatt

ning vid 1990 fas taxering eller, 0111 företagl't inte skall taxeras detta år. vid 
1997 ärs taxering. Nf1got siirskilt tillägg skall inte tas upp vid äterföringen. 

Ianspn'tktagande av fond skall fr.o.m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget 
niiringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets verksamhet för
ändrats pä siidant siitt att återföring till beskattning skall ske tidigare än som 
sägs i föregf1ende stycke skall företagets verksamhet bedömas enligt de be
stiimmelser 0111 inkomstslag och förvärvskällor som gällt t.o.m. 1991 ars 
taxering. 
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38 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 1954:40) om särskild 
fartygsfond 

Härigenom föreskrivs att lagen (1954:40) om särskild fartygsfond skall 
upphöra att giilla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas 
dock alltjämt vid 1991 och tidigare ärs taxeringar. 

I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna 
tifömpas iiven vid senare iirs taxeringar. Ianspråktagande av särskild fartygs
fond skall fr.o.m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. 
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39 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1967:96) om särskild 
nyanskaffningsfond 

I liirigenom föreskrivs att lagen ( 1967:96) om särskild nyanskaffningsfond 
skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen till
liimpas dock alltjiimt vid 1991 och tidigare års taxeringar. 

I frI1ga om avsMtningar som skett enligt den upphävda Jagen skall denna 
tilliimpas iiwn vid senare ärs taxeringar. 
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40 Förslag till Prop. 1989190:110 
Lag om upphiivande av lagen ( 1967:752) om avdrag vid 
inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning 
av fastighet 

I liirigcnom föreskrivs att lagen ( 1967:752) om avdrag vid inkomsttaxe
ringen för avsiittning till fond för iHeranskaffning av fastighet skall upphöra 
att giilla vid utg{mgen av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock allt
Fimt vid 1991 och tidigare års taxeringar. 

I fr:"tga om avsiittningar som skett enligt den upphiivda lagen skall denna 
ti!Himpas iivcn vid senare års taxeringar. Med uttrycket rörelse skall därvid 
avsö s;ldan niiringsverksamhet som hänför sig till rörelse. 
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41 Förslag till Prop.1989/90:110 
Lag om upphävande av lagen ( 1981:296) om eldsvådefonder 

I Hirigenom föreskrivs att lagen ( 1981 :296) om cldsvådcfonder skall upp
höra att gälla vid utgängen av juni 1990. Den upphiivda lagen tillämpas dock 
alltjämt vid 1991 och tidigare <lrs taxeringar. 

I fdtga om avsiittningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna 
tillämpas även vid senare års taxeringar. 
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42 Förslag till 
Lag om upphävande av förordningen (1960:659) angående 
beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer 

Hiirigenom föreskrivs att förordningen (1960:659) angående beskattning 
av ränta ä svenska statens sparobligationer skall upphöra att gälla vid ut
g{ingen av :'1r 1990. Den upphiivda förordningen tillämpas dock alltjämt vid 
1991 och tidigare års taxeringar. Ränta som redovisats vid 1991 och tidigare 
års taxeringar skall inte tas upp till beskattning vid senare års taxeringar. 
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43 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 1978:423) om skattelättnader 
för vissa sparformcr 

Hiirigenom föreskrivs att lagen ( 1978:423) om skattelättnader för vissa 
sparformer skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda 
lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar. Vid senare 
<trs taxeringar gäller följande. 

Vid heriikning av realisationsvinst på grund av avyttring av andel i aktie
sparfond som förviirvats genom insättningar före den I januari 1984 får, efter 
den skattskyldiges val. anskaffningsvärdet hestämmas till antingen 

1. andelens marknadsviirde vid utgången av det femte kalenderåret efter 
det år för vilket sparskattereduktion har medgivits, eller 

2. värdet på andelen vid utgången av det år för vilket sparskattercduktion 
har medgivits ökat med avkastningen under de därpå följande fem åren. 

Om andelen förvärvats under första kvartalet 1984 beräknas anskaffnings
kostnaden antingen till andelens marknadsvärde vid utgången av år 1988 el
ler. efter den skattskyldiges val, till värdet vid utgången av mars 1984 ökat 
med avkastningen till och med år 1988. 
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44 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 1972: 128) om skattefrihet vid 
premiering av sparande 

Härigenom föreskrivs att lagen (I 972: 128) om skattefrihet vid premiering 
av sparande skall upphiira att giilla vid utgången av juni 1990. Den upphävda 
lagen tillämpas dock fortfarande i fråga om bonus på sparobligationer som 
h;u utgetts före utgången av iir 1990. 
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45 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 1982:2) om uppfinnarkonto 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1982:2) om uppfinnarkonto skall upphöra 
att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphiivda lagen tillämpas dock allt
jiimt vid 1991 och tidigare ars taxeringar. 

I fråga om belopp för vilket uppskov medgetts enligt den upphävda lagen 
skall denna tilliimpas iiven vid senan~ års taxeringar. Beskattning skall därvid 
ske i inkomstslaget niiringsverksamhet. 
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Prop. 1989/90: 110 

289 



46 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1989:1021) om särskilda 
regler för nedskrivning av lager m.m. 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1989: 1021) om särskilda regler för ned
skrivning av lager m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. 
Den upphävda lagen tillämpas dock alltjiimt vid 1990 och 1991 ars taxe
ringar. 
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47 Förslag till 
Lag om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska 
Museum 

Härigenom föreskrivs följande. 

Vid beriikning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskatte
lagen (1928:370) och lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt medges av
drag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tilliimpas första gängen vid 
1990 års taxering. Vid 1990 och 1991 [1rs taxeringar skall med näringsverk
samhet avses rörelse och jordbruksfastighct. 
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Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantriidc den 29 mars 1990 

Niirvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsr{1den Iljelm

Walltin. S. Andersson. Göransson. Dahl. R. Carlsson. Hellström. 

Johansson. G. Andersson. Lönnqvist, Thalen. Wallström. Lööw. Persson, 

Molin, Sahlin. Larsson. Åsbrink 

Föredragande: statsr;idet Åshrink 

Proposition om reformerad inkomst- och 
förctagsbeskattning 

1 Inledning 

Under flera tir har ett mycket omfattande n:formarbete bedrivits i syfte att 

förbiittra och förenkla biide ek materiella och processuella skattereglerna. I 

sistniiinnda hiinseende kan niimnas att regeringens proposition om ny taxc

ringslag ( prop. 1989/90:74) nu behandlas av riksdagen. 

Regl·ringen kommer Sl'narc denna dag att bt?Sluta om en proposition om 

reformerad mcrviirdeskatt m. m. (prop. 1989i90: 111). Den propositionen 

grundas i första hand p{1 ett bctiinkande (SOU 1989:.35) frtm kommitten för 

indirekta skatter (KIS). 

I tre andra betiinkandcn fr{rn sommaren 1989 redovisas förslag till omfat

tande fiiriindringar av ek materiella reglerna inom inkomst- och företagsbc

skattningen. Betänkandena (SOU 1989:.3.3, .34 och .36) Rdormerad inkomst

beskattning fr~m inkomstskatteutredningcn (RINK). Reformerad förctags

beskattning fd1n utredningen om reformerad företagsbeskattning ( U RF) 

samt lnflationsknrrigerad inkomstbeskattning foln utredningen om inlla

tion~korrigerad inkomstbeskattning (IBU) utgör tillsammans med remissyn

punktcrna underlag för stiillningstaganden om den framtida utformningen 

av de centrala delarna i skattesystl'met. Detsamma giiller 1980 års förctags

skattekommittes (FSK) betiinkande Beskattning av famansföretag (SOU 

1989:2). 
En förteckning över de remissinstanser som har yttrat sig över resp. betiin

kande hör fogas som bilaga i till protokollet. Sammanställningar över re

missyttrandena har uppr~ittats och finns tillgängliga i lagstiftnings~irendet: 

SOU 1989:2. finansdepartementet dnr 1708/89 
SOU 1989:.33. finansdepartementet dnr .3406/89 
SOU 1989:.34. finansdepartementet dnr .3.362/89 
SOU 1989:.36. finansdepartementet dnr 37.39/89. 
Ett första steg i genomförandet a\" reformen har tagits under hösten 1989. 

Skatteliittnaderna finansieradl'S genom vissa hreddningar av hasen för den 
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personliga inkomstbeskattningen, ökad kapitalbeskattning od1 höjt uttag av Prop. 1989/90: 110 

indirekta skatter. Åtgiirder vidtogs iivcn inom förctagsbeskattningcn i syfte 

att underliitta övcrg[rngen till ett nytt system. Jag kommer nu att redovisa 

mina överviiganckn oeh förslag till det slutliga steget i reformeringen av in-

komst- oeh förctagsbeskattningen. 

Lagrädct 

Regeringen beslutade den 25 januari 1990 att inhämta lagrådets yttrande 

över lagförslagen. De till lagrädct remitterade lagförslagen bör fogas till pro

tokollet i detta ärende som bilaga 2. 

Lagriidets yttrande bör fogas till protokollet som bilaga 3. Jag godtar i hu

vudsak lagrädets förslag till iindringar i de remitterade förslagen och åter

kommer till lagradets synpunkter i den allmiinna motiveringen till förslagen 

(avsnitt 2. 4.2. 5.3.2. l-5.3.2.2. 6.2.5. 6.2.7. o.4.11. 6.4.13, 6.5.5, 6.5. ll. 
6.5.14, 6.6.5. 6.6.8. 6.IU. 6.10.11. 6. I0.12, 8. 7 .4. 8.8.3 och 8.14) oeh i spe

cialmotiveringen (avsnitt 12). 

Jag kommer nu att redovisa mina förslag till slutligt genomförande av refor

men si1vitt av~er inkomstbeskattningen och företagsheskattningen. 

I det följande redovisar jag först mina allmiinna synpunkter p<'i reformen 

(avsnitt 2), uppdelningen i arbetsinkomst/kapitalinkomst (avsnitt 3) och frå

gor kring skatteskalan m.m. (avsnitt 4). Diirefter behandlar jag i skilda av

snitt inkomst av tjiinst. m.m. (avsnitt 5), inkomst av kapital (avsnitt 6). bo

stadsbeskattningen (avsnitt 7) och företagsbeskattningen (avsnitt 8). Jag re

dovisar oeksi'1 kompletterande i'ttgärder och ekonomiska effekter (avsnitt 9) 

oeh mina avslutande synpunkter (avsnitt 10). Författningsförslagen kom

menteras i speeialmotiveringen (avsnitt 12). 

2 Allmänna synpunkter på reformen 

I de stora skatteutredningarna har utarbetats förslag till en reform av den 

personliga inkomstbeskattningen, företagsbeskattningen och de indirekta 

skatterna. I prop. 1989/90:50 (s. 62 ff) om inkomstskatten för ftr 1990 anslöt 

sig regeringen till huvuddragen i utrcdningsförslagcn samt redovisade för

slag till ett fi.irsta steg i reformens genomförande under är 1990. Riksdagen 

anslöt sig till dessa bedömningar och godtog med ni'tgon smiirre justering re

geringsförslagen (SkUlll LlCh 20. rskr. % och 97, SFS 1989:1016 - 1037). 

Enighet föreligger mellan regeringen och folkpartiet ocks[1 om huvuddragen 

av det andra steget i reformen. 

De bedömningar som redovisades i den nyssniimnda propositionen - och 

till vilka riksdagen anslutit sig - ligger självfallet till grund för det slutliga 

genomförandet av skattereformen. Jag far därför niir det giiller behovet och 

inriktningen av reformen i huvudsak hänvisa till vad som anfördes i den de

len i prop. 1989190:50. 
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Det förtjiinar emellertid att än en gt111g släs fast att det övergripande målet Prop. 1989/90: 110 
för skattereformen är att [1stadkomma en samhällsekonomiskt effektiv be-

skattning samtidigt som fördclningspolitiska mM uppfylls. Arbete och spa-

rande skall ges en bättre skattemässig behandling medan villkoren för låne-

baserad konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras. En likvärdig 

behandling av arbetsinkomster och inkomster av kapital skall komma till 

stfmd. Skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. Inte minst härige-

nom kommer den fördelningspolitiska träffsäkerheten i beskattningen att 

förbiittras. 

De ändringar i regelsystemet som jag i det följande kommer att redovisa 

är utomordentligt oinfattande. Det genomgacnde drag i reformförslagen 

som har störst betydelse för att uppnå de nyss angivna mföen är en ökad lik

formighet i behandlingen av skilda slag av inkomster. Detta är i själva verket 

grundelementet i reformen. Det andra huvudinslaget iir en kraftig sänkning 

av skatksatserna. Även detta inslag iir en grundförutsättning för att uppnå 

syftena med reformen. 

De kraftiga siinkningarna av skatteuttaget på arbetsinkomster som jag 

kommer att föreslä leder till ett mycket stort inkomstbortfall för staten. Av 

säväl statsfinansiella som stabiliseringspolitiska skäl måste skattebortfallet 

kompenseras genom basbreddningar inom arbctsinkomstbeskattningen, ef

fektivare kapitalbeskattning och ökat uttag av indirekta skatter inklusive 

miljöskatter pt1 koldioxid och svavel. Breddningen av beskattningsunderla

get - som är ett uttryck för den likformiga behandlingen av olika inkomster 

och när det gäller mervärdeskatten olika slag av konsumtion - har således 

den dubbla funktionen att främja de allmänna målen för reformen och samti

digt utgöra grunden för reformens finansiering. 
Jag kommer senare denna dag att närmare redovisa mina förslag när det 

gäller den indirekta beskattningen. Jag kommer här att ta upp den person
liga inkomstbeskattningen - såväl arbets- som kapitalinkomstbeskatt

ningen - och beskattningen av företagen. Jag kommer också att ga in på de 

sammantagna statsfinansiella effekterna av reformen. Vidare redovisar jag 
de fördclningspolitiska effekter som reformen ger upphov till. 

Lagtekniska frågor 

Innan jag gar in på de olika ddförslagen vill jag något beröra de särskilda 

författningstekniska problem som finns inom inkomstskatteområdet. 

Huvudförfattningarna - kommunalskattelagen ( 1928:370), KL, och lagen 

om statlig inkomstskatt (1947:576), SIL - har varit föremål för ett närmast 

oiindligt antal iindringar under årens lopp. Författningarna har stora brister 

niir det giillcr systematik och överskådlighet. De förslag som jag lägger fram 

kräver stora ingrepp i blide KL och SIL. Det hade självfallet varit av stort 

värde om en lagteknisk modernisering kunnat utföras samtidigt som den ma

teriella reformen genomförs. Ett sådant arbete är emellertid tidskrävande 

och skulle ha fördröjt genomförandet av skattereformen med minst ett år. 

Ett sfidant dröjsm{1I hade inte varit försvarbart. Det iir emellertid en angelä

gen uppgift att skatteförfattningarna moderniseras. Med hänsyn till skatter-
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nas betydelse för alla medborgare och företag är det av särskild vikt att la- Prop. 1989/90: 110 

garna är s{1 tekniskt utformade att förståelsen av reglernas innehåll underlät-
tas. Min avsikt är därför att en särskild översyn skall göras av de centrala 

författningarna inom skatteområdet i lagtekniskt hänseende efter det att ar-

betet med de materiella rcgcländringarna slutförts. Lagrådet har också un-
derstrukit behovet av en författningsteknisk översyn och att detta behov blir 

särskilt uttalat efter de nu aktuella författningsändringarna. 
Redan hiir bör också anmärkas att reformen i systematiskt hänseende in

nebär genomgripande föriindringar. De sex inkomstslagen i KL förs samman 
till tre; tjänst, kapital och näringsverksamhet. 

De nuvarande inkomstslagen utgörs av tjänst. jordbruksfastighet, rörelse, 

annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Indelningen kvar
st<'1r sedan KL:s tillkomst och framstiir i dag som föråldrad. Ett exempel på 

detta är den atskillnad som görs mellan inkomst av rörelse och inkomst av 

jordbruksfastighet. Redan av det skälet är det påkallat att ompröva reg
lerna. Härtill kommer att mina förslag pä kapitalbeskattningsområdet nöd

vändiggör iindringar i indelningen i inkomstslag. 

Mitt förslag innebär i korthet. Inkomst av tjänst kommer i högre grad än 
för närvarande att fungera som en uppsamlingspost för inkomster som hit

tills inte beskattats. Inkomst av kapital utgör en sammanslagning av de nuva
rande inkomstslagen kapital och tillfällig förviirvsverksamhet. Inkomst av 

närings,'erksamhet är en sammanslagning av inkomstslagen jordbruksfastig
het, annan fastighet och rörelse. 

3 Arbetsinkomst/Kapitalinkomst 

Mitt förslag: Arbetsinkomster beskattas enligt en progressiv skala me
dan nominella kapitalinkomster träffas av ett i princip enhetligt skat
teuttag pil 30 %: . 

RINK:s förslag: Överensstiimmer med mitt förslag. IBU har i sitt betän
kande redovisat förslag till en real kapitalinkomstbeskattning, 

Rcmissinstanscrna: RINK:s förslag har överlag fått ett positivt motta

gande. Vissa remissinstanser anser dock att den förordade skattesatsen för 

kapitalinkomster är för hög när beskattningen träffar nominell avkastning. 

N{1gra remissinstanser däribland LO. har i stället förordat en real beskatt

ning av kapitalinkomster. Motsvarande inställning återspeglar sig i remissva

ren över IBU:s betänkande, 

Skälen för mitt förslag: Ett viktigt inslag i skattereformen är en sänkning 
av de formella skattesatserna. Av fördelningspolitiska och statsfinansiella 

skäl biir dock progn:ssiviteten finnas kvar när det gäller beskattningen av 

arbetsinkomster om än på en bngt lägre nivå än dagens. Jag återkommer i 
det följande till den närmare utformningen av skatteskalan för arbetsin
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Niir det giiller bL'skattningen av kapitalinkomster 1m°tste yt!L'rligare förht1l- Prop. 1989/90: 110 
landen tas med i bedömningen. En viktig utgfmgspunkt för reformen är att 

astadkomma större likformighet i beskattningL'n av arbetsinkomster och ka-

pitalinkomster iin vad som följer av dagens system. 7\-falet om likformighet i 

tktta hiinseende kan dock inte anses uppfyllt om skatteuttaget p{1 nominell 

kapitalavkastning iir detsamma som uttaget på arbetsinkomster. Vid en så-

dan jiimförclsc miiste effekterna av inflationen beaktas. RINK har formule-

rat m{1lsättningen om likformighet sä att skattens andel av real kapitalavkast-

ning skall vara likviirdig med skatteuttaget för arbetsinkomster i form av in-

komstskatt och skattedelen av sociala avgifter. Även enligt min mening bör 

en likformig behandling av de tv{1 slagen av inkomster ses utifrån det per-

spektivet. 

Fdgan blir dä vilkL'n metod som skall användas för att beakta inflationens 

effekt pi1 kapitalbeskattningen. En tiinkbar metod är sjiilvfallet s.k. real be

skattning, dvs. <ttt kapitalinkomsterna korrigeras för inflationen så att be

skattningen enbart triiffar avkastningen utöver inflationen. RINK har över

viigt L'n rL'al metod men avvisat den lösningen främst av tre skäl. I betänkan

det anförs i korthet följande i den delen. För det första talar internationella 

hiinsynstaganden mot ett införande av real beskattning i Sverige. Metoden 

till:impas inte i nt1got av de för svensk ekonomi betydelsefulla Hinderna vilket 

utan tvivd skull..: leda till komplikationer för enskilda och företag med in

komster frim andra länder. Ett ensidigt svenskt införande av real beskattning 

ger ocksä risker för ett internationellt skattearbitrage. För det andra skulle 

rrn.:toden ytterligare öka komplexitL'len i L'lt rL'dan kr{mgligt system. Detta 

ligger inte i linje med det ÖVL'rgripande önskemMet att förenkla inkomstbe

skattningL'n. För det tredje bestiims normalt ltmdiclopp och ränteutgifter i 

nominella termer. Vid en real metod kommer avdragsbeloppet för räntan att 

variera ~ir frtm t1r pt1 ett siitt som skulle försvt1ra läntagarens planering. 

Till det nu sagda kan liiggas ytterligare en aspekt som ocksa piitalats av 

RINK. nLimligen att en rL'al beskattningsmetod kan bidra till en mera allmän 

indexering av ekonomiska relationer som pi1 sikt kan försdra L'n önskvärd 

bekiimpning av inflationen. Det kan ocksi1 siittas i fråga om en avdragsrätt 

för riintL'utgiftcr som beloppsmiissigt varierar ilr från iir skulle vinna förstå

else hos bL'riirda skattskyldiga. 

Sammantaget anser jag att dL' av RINK redovisade skälen mot en real be

skattning har s~idan styrka att metoden inte bör införas. Hänsynstagandet till 

inflationen m{1st...: därför ske pi1 annat sätt. Det alternativ som ligger närmast 

till hands är att skattL'satsens nivi1 bestäms med beaktande av att avkast

ningrn till viss del endast är att se som inflationskompL'nsation. 

RI~K har bl.a. utifrån antaganden om inflation och realriintenivä stannat 

för ett alternativ mL'd ett 30-procentigt proportiondlt skatteuttag. Vid lång

siktigt realistiska antaganden uppnås härigenom en teal avkastning efter 

skatt. Vid hiiga inflationstal kan dock sjiilvfallct den reala avkastningen efter 

skatt bli negativ. 

För ett sådant L'nhetligt skatteuttag talar även andra faktorer. Som fram

giir i det följande bör enligt min mening den stora majoriteten av de skatt-
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skyldiga i princip enbart betala kommunalskatt p{1 arbetsinkomster. De far Prop. l 9~9/90: 11 () 
diirigenom en skattesats på ca 30 r,:; .. Eftersom underskott p{1 grund av riinte-

utgiftcr i regel kommer att berättiga till en skattereduktion p[1 30 l{ upp-

kommer för flertalet skattskyldiga ingen begriinsning av det skattemiissiga 

värdet av ränteavdragen. Detta är dlL'rsträvansviirt fr{m bostadspolitiska ut-

gångspunkter. Samtidigt blir skatteliittnaden för egnahemsiigarc på grund av 

ränteutgifter densamma oberoende av om han eller hon är höginkomstta-

gare eller har mattliga inkomster. 

Ett proportionellt skatteuttag har också andra positiva effekter. En bety

delsefull si1dan effekt är att den samlade skatten inom ett hushåll inte påver

kas av hur tillgångarna iir fördelade mellan hushållsmedlemmarna. Incita

menten till enbart skattebetingade omfördelningar av tillgfmgar mellan när

staende elimineras således i allt viisentligt. Skatteuttaget pä 30 <"(. harmonie

rar också väl med den skattesats som jag senare kommer att förorda pil bo

lagsskatteområdet. Den ][iga skattesatsen ger ocksi1 till effekt att en avdrags

begränsning liksom för närvarande uppkommer för inkomsttagare i höga in

komstlägen vilket är positivt fr{111 fördelningspolitiska utgangspunkter. Det 

kan ocksä tilläggas att den föreslagna niv;ln p<i skatteuttaget lämnar ut

rymme för en långt större likformighet i beskattningen av löpande kapitalav

k<istning och kapitalvinster än vad som är möjligt i dagens system. 

Min bedömning blir sammanfattningsvis att Rl'.\IK:s förslag om en separat 

proportionell kapitalbeskattning med ett skatteuttag p;I 30 % bör genomfö

ras. Jag återkommer längre fram till den närmare utformningen av kapital

skattereglerna. 
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4 Skatteskalan, m. m. 

4.1 Skatteskala och grundavdrag 

Mitt förslag: Frtmsett dt grundbclopp pii llJO kr. utgi1r statlig inkomst

skatt för inkomst<iret 1991 endast för förviirvsinkomstcr (inkomst av 

tjänst och niiringsverksamhet) som överstiger 170 000 kr. i beskatt

ningsbar inkomst. Skatten tas ut med en enhetlig skattesats på 20 l/(o. 

Griinsen för den statliga inkomstskatten justeras årligen med föränd

ringen av konsumentprisindex med ti!Uigg av tvt1 procentenheter. 

Grundavdraget knyts till basbeloppet och skall uppgå till lägst 0,32 

basbelopp. Detta motsvarar för inkomståret 1991 ca 10 000 kr.. vid ett 

basbelopp för detta inkomstär pä 31 200 kr. För taxerade förvärvsin

komster i intervallet 1,86- 2,89 basbelopp (ca 58 000 kr. -90 000 kr.) 

trappas grundavdraget upp med 25 l)(. av inkomsten inom detta skikt 

(högst ca 18 000 kr. är 1991). Fiir inkomster över 3,04 basbelopp (ca 

95 000 kr.) trappas grundavdraget ned med 10 l'(, av den del av in

komsten som överstiger 3.04 basbelopp tills grundavdraget åter når 

niv{m 0.32 basbelopp. vilket sker vid en taxerad inkomst pä ca 175 000 

kr. 

Schablonavdraget under inkomst av tjänst höjs frtm 3 000 kr. till 
4 ()()() kr. 

RINK:s förslag: Överensstiimmer endast delvis med mitt förslag. RINK:s 

förslag innebiir all gränsen för statlig inkomstskatt skall gå vid en beskatt

ningsbar inkomst pt1 187 000 kr. Vidare föreslttr utredningen ett grundavdrag 

pil 12 000 kr. och ett schablonavdrag pt1 I 000 kr. RINK föreslår inget infla

tionsskydd av skatteskalan utan endast att en avsiktsförklaring skall göras 

om att hiigst JO r:i av de skattskyldiga skall betala statlig inkomstskatt. 

Remissinstanserna: Förslaget till skatteskala godtas av s[1 gott som samt

liga remissinstanser som ocksä anser den viil avvägd. LO uttalar sig inte di

rekt om skatteskalan men anser att RINK inte n{1tt tillräckligt längt i sina 

fördelningspolitiska ambitioner. 

Ett stort antal rcmissinstanser kräver att skatteskalan skall inflationsskyd

das och att skyddet skall vara automatiskt verkande. Däribland kan niimnas 

SACO!SR och TCO. LO anser att skatteskalan på sikt skall justeras ärligen 

för att undvika skatteskärpningar men att det är en öppen fråga vilken teknik 

som skall användas. 

Skälen för mitt förslag: 

Skatteskala och grundal'(/rag 

Som jag redan inledningsvis framh;1llit syftar skatteutredningarnas förslag 

till en samhällsekonomiskt effektiv beskattning samtidigt som fördelnings

politiska mttl uppfylls. För den personliga inkomstskattens del innebär för-

Prop. 1989/90: 110 
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slagen att det totala skatteuttaget p[1 arbetsinkomster minskas avseviirt och Prop. 1989/90: 110 
att marginaleffekterna p<'i arbetsinkomster lindras kraftigt. Denna grundläg-

gande inriktning av reformen mot ett minskat skatteuttag på arbetsinkoms-

ter stöds av så gott som samtliga remissinstanser. Aven jag anser att refor-

men i denna del hör ha den angivna inriktningen. Samtidigt iir det emellertid 

nödvändigt att skattereformen iir fördclningspolitiskt godtagbar. De sänkta 

marginalskatterna medför onekligen skatteHittnadcr som - sett isolerat-

gynnar höginkomsttagare. Detta mi1ste motverkas av andra [1tgärder. 

RINK:s förshlg rörande mer likformig beskattning av kapital- och arbetsin-

komster. vilk<1 jag i stort anser bör genomföras. har i betydande utsträckning 

en stidan positiv fördelningspolitisk effekt. 

Jag delar emellertid den bedömning som bl. a. LO gjort att RINK:s förslag 

visserligen nått långt i detta avseende men att ytterligare <'1tgärder behöver 

vidtas för att reformen skall fa en acceptabel fördelningsprofil. Jag bedömer 

det inte som möjligt att uppn{1 en omfördelning av skattebelastningen från 

låg- och medelinkomsttagare till höginkomsttagare genom ytterligare bas

breddningar eller andra liknande Mgiirder. Den enda framkomliga vägen är 

då att företa vissa föriindringar i förhfölande till RINK:s förslag beträffande 

skatteskalan och grundavdragcts utformning. Justeringarna hör syfta till att 

begränsa skattesänkningarna för höginkomsttagarna samtidigt som låg- och 

medclinkomsttagarna får en n<lgot större skattelättnad. 

Jag instämmer i RINK:s bedömning att statlig inkomstskatt bör tas ut bara 

på höga inkomster och att den statliga skatteskalan bör innehiilla endast ett 

skikt. Jag anser ocks{1 liksom det stora flertalet remissinstanser att 20 t;;,-. iir 

en lämplig niwl avseende skattesatsen för den statliga inkomstskatten, vilket 

leder till ett sammantaget uttag av kommunal och statlig skatt pil 50 % vid 

30 9( kommunalskatt. För att uppnii de fördelningspolitiska effekter jag 

nyss nämnt anser jag emellertid att gränsen för statlig inkomstskatt bör sättas 

lägre än vad RINK föreslagit. Statlig inkomstskatt bör enligt min mening tas 

ut pä beskattningsbara förviirvsinkomster som överstiger 170 000 kr. De 

ökade skattcintiikter som uppkommer i förh{1llande till RINK:s förslag ge

nom denna föriindring bör anviindas till en annorlunda utformning av grund

avdraget så att det i större utsträckning gynnar dcltidsarhetande och heltids

arhctande med li1ga eller mättliga inkomster. Detta kan i1stadkommas ge

nom att ett h(igre grundavdrag crh[ills inom ett visst inkomstskikt. Jag skall 

strax niirmarc beskriva hur grundavdraget hör vara utformat. Först skall jag 

dock ta upp fdgan om inflationsskydd av inkomstgränsen för den statliga 

skatten. 

RINK:s förslag i denna del har fatt ett negativt mottagande av ett stort 

antal remissinstanser, vilka i regel ansett att skatteskalan skall ha ett automa

tiskt verkande inflationsskydd. Även grundavdraget hör enligt m~mga re

missinstanser vara inflationsskyddat. 

För att inkomstskatterdormen skall kunna bli bestående under liing tid 

och inte urholkas av inflationen hör även enligt min mening ett automatiskt 

verkande inflationsskydd införas för s~1viil griinsen för statlig inkomstskatt 

som grundavdragets storlek och olika skiktgränser. 

Vad gäller gränsen för statlig inkomstskatt bör inflationsskyddet utformas 
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si1 att iivcn vid en god reallöneutveckling fler skattskyldiga inte förs upp i det Prop. 1989/90: 110 
skikt som triiffas av 2U ~;. statlig inkomstskatt. Jag föresl{1r med hiinsyn hiir-

till att denna griins justeras <trligen efter prisföriindringcn enligt konsument-

prisindex med tillägg av td procentenheter. 

Betriiffande grundavdraget och grfö1serna för dess upp- resp. nedtrapp

ning anser jag det tillriiekligt att justeringar görs med hiinsyn till förändring

arna i konsumentprisindex. Detta kan enklast ske genom att grundavdraget 

uttrycks i basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om allmiin försiikring. AFL. 
Grundavdraget bör enligt mitt förslag ligga p<I nivtin 10 000 kr. under in

komståret 1991. Detta motsvarar 0.32 basbelopp under förutsiittning att bas

beloppet för ar 1991 hlir 31 200 kr. För taxerade förvärvsinkomster i inter

vallet 1.86 - 2,89 basbelopp (ca 58 000 kr. - 90 UUU kr.) bör grundavdraget 

trappas upp med 25 '.{av inkomsten inom detta skikt till maximalt ca 18 000 

kr. år 1991. För inkomster över 3.04 basbelopp (ca 95 000 kr. år 1991) trap

pas grundavdraget ned med 10 %· av den del av inkomsten som ligger över 

3Jl4 basbelopp tills grundavdraget kommer ner pi1 nivån 0,32 hasbelopp. vil

ket år l 991 kommer att ske vid en taxerad inkomst pi1 ca 175 000 kr. 

För den som ligger i det skikt diir grundavdragct trappas upp blir marginal

skatten p:1 extra arbetsinkomster endast 22,5 l/( medan marginalskatten i det 

skikt diir grundavdraget trappas ned blir 33 %.·. förutsatt att kommunalskat

ten är 30 {,:;,. 

I lagriidsrcmisscn föreslogs ingen siirskild avrundningsrcgel för den taxe

radc förviirvsinkomsten och grundavdraget. Av förenklingsskiil biir avrund

ning ske nedåt till helt hundratal kronor. 

För närvarandc grundar sig basbeloppet för ett ar på en jämförelse av det 

allmänna prisläget i november årct förc det fir basbeloppet avser och prislä
gct i november 1987. Genom att november mirnads prisliige iir avgörande 

kan basbeloppet för följande är fastställas först i mitten av december aret 

före dct dä det skall tillämpas. Redan nu innebär detta prohlem för skattc

förvaltningcn gcnom att prcliminärskattetabellerna för folkpcnsionärer inte 

kan göras klara förrän basbeloppets storlek iir känt. Genom basbeloppsan

knytningen av grundavdraget blir det inte heller möjligt för skatteförvalt

ningen att ta fram övriga skattskyldigas preliminärskattetabcller i tid. Detta 

problem kan enklast lösas genom att bashcloppet i fortsiittningen i stiillet 

bygger p{1 prisjiimförelser för oktober mimad. Jag har i sistniimnda fråga 

samrätt med chefen för socialdepartementet. 

Mina förslag foranlcdcr ;indringar i 47 *· 48 * 2 och 3 mom., 49 9 och 50 * 
2 och 3 mom. KL. 5, 8. 9 a och 10 **SIL samt 1 kap. 6 * AFL. 

Schablonal'drage1 under i11ko111s1ar1jä11s1 

RINK har föreslagit att schablonavdraget under inkomst av tjänst skall sän

kas till 1 ()()() kr. Detta förslag skall emellertid ses i samband mcd RINK:s 

förslag till iindrade avdragsregler för kostnader för resor mellan bostad och 

arbetsplats. Kommittens förslag i denna del innebiir i korthet att avdrag skall 

medgcs endast för kostnader för den del av färdsträckan som överstigcr tre 

mil enkel resa och att rcscavdragct görs oberoende av tidsvinst och färdsiitt. 

RINK:s förslag innebär ocksi1 att dcssa kostnader för dras av vid sidan av 300 



schablonavdraget. Hiirigenom finns det enligt RINK utrymme för all sänka Prop. 1989/90: 1 lO 
schablonavdraget och använda de ökade inkomster som detta medför till att 

höja grundavdraget till 12 ()()(_) kr. utan att för den skull fler skattskyldiga 

skall behöva lämna en allmän självdeklaration. 

Jag avser inte att föresl<i någon föriindring av de nuvarande reglerna för 

avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats. För att antalet 

förenklade sjiilvdeklarationer inte skall minska kraftigt finns det därmed 

ocksa behov av ett högre schablonavdrag iin det RINK föreslagit. 

Mot bakgrund av frlimst höjda kostnader för de kollektiva transportmed

len behöver schablonavdraget höjas i förhallande till dagens nivå för att inte 

ett stort antal skattskyldiga (ca 500 nno enligt beräkningar av RSV) som i 

dag Himnar förenklad självdeklaration fr.o.m. 1992 års taxering skall bli 

tvungna att Himna allmiin sjiilvdeklaration. Förutom att detta skulle leda till 

olägenheter för de skattskyldiga skulle det medföra en stor extrabelastning 

för skatteförvaltningen i ett liige da dess resurser kommer att vara h~1rt an

strängda pii grund av de stora materiella och processuella föriindringar som 

da nyligen triitt i kraft. Jag anser med hiinsyn hiirtill a(l schablonavdraget bör 

hiijas till.+ 000 kr. Finansieringen av höjningen bör delvis kunna ske genom 

att det belopp p<i IOO kr. som enligt dagens skatteskala tas ut av alla fysiska 

personer och dödsbon med beskattningsbar inkomst tas ut ~iven i forts~itt

ningen. 

Förslaget föranleder en ändring i 33 * 2 mom KL. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen också niimna att bl.a. den nya skatte

skalan och den proportionella beskattningen av kapitalinkomster innebär 

ändrade förutsättningar för siirskild skatteberiikning enligt lagen ( 1951 :763) 

om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. Jag avser att 

vid ett senare tillfälle ta upp friigan om vilka förändringar som bör göras i 

denna lag. 

4.2 Skatteregler för pensionärer 

Mitt förslag: Det extra avdraget för folkpensionärer avskaffas. För 

folkpensionärer medges ett särskilt grundavdrag med 1.5 basbelopp 

för ensamstående och med 1.325 basbelopp för gifta. dock högst med 

belopp som uppgilr till crhällcn folkpension och pcnsionstillskott eller 

motsvarande ATP. Det siirskilda grundavdraget avtrappas med 65 l,>t. 

av övriga pensionsinkomster fninsett inkomster frim privata pensions

försiikringar. 

År J 991 och 1992 avtrappas det siirskilda grundavdraget även med 

o5 c;;. av inkomst av kapital. inkomst av passiv näringsverksamhet 

och - p<i samma siitt som nu - mot förmögenhet. 

Det särskilda grundavdragct far aldrig understiga det grundavdrag 

(ca 18 000 - IO 000 kr.) som annan skattskyldig med lika hög taxerad 

förviirvsinkomst som pensioniircn medges. 
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RINK:s förslag: RINK presenterar två alternativa förslag. 

lluvudfiirslllget har i korthet följande utformning. Folkpensionen blir 

skattefri. Pensionstillskottet blir skattefritt för personer utan eller med låg 

ATP genom ett extra avdrag på 48 (,'i· av basbeloppet som avtrappas med 

40 r·i mot inkomst av tj:inst, inkomst av niiringsverksamhet samt inkomst av 

kapital utöver 1 000 kr. Alla pensioner utom folkpension, pensionstillskott 

och motsvarande ATP bcl~iggs med en grundavgift, motsvarande skattedelen 

av socialavgifterna. som erliiggs av pensionsutbetalaren. Grundavdraget slo

pas för pensioniirer. Den statliga inkomstskatten utgar för beskattningsbara 

förvärvsinkomster över 170 600 kr. Basbeloppet höjs i förtid den 1 januari 

1991 med hänsyn till engimgshöjningar av konsumentprisindex i början av 

1991. Enskilda niiringsidkare för göra avdrag för pensionssparande i in

komstslaget niiringsverksamhet. Löntagare far skatteåterbiiring motsva

rande grundavgiften för individuellt pensionssparande. 

Sidollllema1i1·e1 har i huvuddrag följande utformning. Reglerna för beräk

ning av basbeloppet justeras s<'\ att basbeloppet inte päverkas av den en

g<lngshiijning av konsumentprisindex som uppkommer genom skatterefor

mens finansiering. Folkpensionen höjs fdm 96 ~'i.• till 102 lJ·o av basbeloppet 

för ensamsti"iende och från 78.5 % till 84,5 ~:; av basbeloppet för gifta för att 

undvika en siinkt real inkomst efter skatt för personer med l:'\g ATP. Extra 

avdrag utgår med maximalt 150 <;.;. av basbeloppet och avtrappas med 75 '!~· 

i ett inkomstskikt av bredden 36 000 kr. och med 40 % för inkomster diirut

iiver. Grundavdraget slopas för pensioniirer. Socialavgifter uttas vid intjä

nandet av alla typer av pensionsförm:'mer. 

Remissinstanserna: Rl:"-IK:s huvudförslag har kritiserats av ett stort antal 

remissinstanser. cliiribland PRO och S1·eriges Pensioniirsförbund. Kritiken 

riktas i första hand mot grundavgiften på pensioner. Sidoalternativet har be

mötts mer positivt av remissinstanserna. Många remissinstanser hävdar dock 

att pensioner inte skall beskattas pii annat sätt än andra tjiinsteinkomster. 

Skälen för mitt förslag: RINK:s förslag om en särskild grundavgift på pen

sioner har mötts av en omfattande kritik vid rcmissomgangen. Jag har tidi

gare instiimt i den kritiken (prop. 1989/90:50 s. 96) och har diirför inte för 

avsikt att föresla en grundavgift på pensioner enligt RINK:s huvudalternativ. 

Jag anser ocksii att det s. k. sidoalternativet har sådana nackdelar att det 

inte biir införas. 

Förutsiittningarna för pensioniirerna har också i viss män ändrats sedan 

RINK presenterade sitt förslag. Jag vill hiir nämna att riksdagen beslutat 

(prop. 1989/90:52, SfU8, rskr. 100, Sf-S 1989: 1046) att basbeloppet fr. o. m. 

:'ir 1991 inte skall riiknas upp med hiinsyn till den extraordinära prisökning 

som orsakas av skattereformens finansiering 1990 och 1991 i form av höjda 

indirekta skatter. höjd fastighetsskatt och reducerade räntebidrag. För pen

sioniirer med normala och höga inkomster balanseras de höjda indirekta 

skatterna av siinkta inkomstskatter. Pensioniirer utan eller med l;lg ATP be

talar emellertid ingen skatt och far diirför ingen skattelättnad. Åtgärder för 

de sämst stiillda pensioniirerna inom systemen för pensiontillskott och kom

munalt bostadstillägg, KBT. har d~irför vidtagits. 

Riksdagen har vidare (prop. 1989/90: 1()0, bil. l, SkU22. rskr 125) beslutat 

Prop. 1989190: 110 
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att löneinkomster som erhålls fr.o.m. år 1990 inte skall reducera det extra Prop. 1989/90: 110 

avdraget för älderspensionärer. 

Jag är medveten om att pensioniirsbeskattningen även efter dessa änd

ringar medför inte önskade marginaleffekter. Det är därför av betydande in

tresse att pensionärerna beskattas pä samma siitt som övriga skattskyldiga, 

vilket också många rcmissinstanscr hi'tvdar. En s?1dan lösning iir emellertid 

inte problemfri. Dels kommer vissa pensioniirsgrupper, t. ex. många stats

pcnsionärer, att fä försämringar, dels pt1verkas det statsfinansiella läget ne

gativt. Med hänsyn hiirtill och då ytterligare överväganden krävs är jag inte 

beredd att nu liigga fram ett sädant förslag. 

Mitt förslag innebär att det extra avdraget för folkpensionärer avskaffas. 

I stället medges ett siirskilt grundavdrag med 1.5 basbelopp för ensamstft

ende och med 1,325 för gifta. dock högst med belopp som uppgi:ir till uppbu

ren folkpension och uppburet pensionstillskott eller motsvarande ATP. 

Marginaleffekterna bör i största möjliga utsträckning reduceras. Det sär

skilda grundavdraget hör därför inte avtrappas mot arbetsinkomster och. på 

sikt bör det reduceras endast mot pensionsinkomster som överstiger 1,5 bas

belopp för ensamst;lcnde och I ,325 för gifta. För att sparande i privata pen

sionsförsiikringar inte skall bli ogynnsamt för pensionärer med låga inkoms

ter bör avtrappning dock inte ske mot inkomster från individuella pensions

försäkringar. 

Av statsfinansiclla skäl bör avdraget under ;1ren 1991 och 1992 även redu

ceras med 65 % av inkomst av kapital, inkomst av passiv näringsverksamhet 

och - på samma sätt som nu - mot förmögenhet. I förh<lllande till lagrådsre

missen har den ändringen gjorts att inkomst av passiv niiringsverksamhet av 

neutralitetsskäl jämstiills med inkomst av kapital. 

En folkpensioniir bör vidare alltid garanteras minst samma grundavdrag 

(ca 18 000 - lO 000 kr.) som annan skattskyldig med lika hög taxerad in

komst. 

Chefen för socialdepartementet har tidigare denna dag föreslagit föränd

ringar av pensionstillskottet och KBT i anslutning till skattereformen. Jag 

återkommer till de ekonomiska effekterna av skattereformen för pensionä

rerna (avsnitt 9). Lagrådet har föreslagit vissa ändringar av i huvudsak för

tydligande karaktär. Lagri1dets synpunkter - som jag delar - behandlas vi

dare i specialmotiveringen. 

Jag har i dessa fdtgor samdttt med chefen för socialdepartementet. 

Förslaget föranleder. sävitt avser KL, ett nytt fjärde moment till 48 *och 

ändringar i 50 §. 52 * 1 mom. och anvisningarna till 48 § och 50 §. I fråga 

om SIL sker lindringar i 8 *· 9 § samt 11 § 1 mom. Vidare kriivs övergångsbe

stämmelser för taxcringsilren 1992 och 1993. 
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5 Inkomst av tjänst m.m. 

5.1 Allmänt om beskattningen av arbetsinkomster 

Mitt förslag: Alla typer av ersiittning för arbetsinsatser. t.ex. kontant

lön. naturaförmimer. överskott från enskild näringsverksamhet och 

arbetsinkomster från famansföretag skall så langt som möjligt beskat

tas pi1 ett likformigt sätt utan undantag och undervärdering av vissa 

crsiittningar. 

RINK:s förslag: Överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som uttryckligen har berört fri1gan 

godtar dessa principer för beskattningen av arbetsinkomster. 

Skälen för mitt förslag: RINK framhåller i sitt betänkande att en olikfor

mig beskattning av arbetsinkomster, precis som en olikformig beskattning av 

kapitalinkomster. leder till samhiillsekonomiska snedvridningar och kompli

kationer. Vidare urholkas inknmstmitttets fördelningspolitiska träffsäker

het. 
En grundläggande metod för att fit neutralitet i den skattemiissiga behand

lingen är att undersöka möjligheterna att slopa de siirregler som finns i skat

tesystemet för vissa typer av inkomster. Härigenom förenklas också skatte

reglerna betydligt. Särregler bör enligt min mening belasta skattesystemet 

endast om det finns starka skäl som talar för att t.ex. lättnader i vissa hän

seenden iir liimpligare att bygga in i skattereglerna än att ;[stadkomma ge

nom direkta atgärder frän samhiillcts sida. Skattesystemet kommer p{1 sii siitt 

sannolikt att uppfattas som mer ri1ttvist iin vad som nu ibland kan vara fallet. 

I dagens skattesystem finns i1tskilliga undantag från en neutral arbetsin

komstbcskattning. 81.a. finns uttryckliga regler om förmånlig behandling av 

vissa ersiittningar för utfört arbete såsom pensionsförmäner och s.k. avtals

förstikringar m.m. I andra fall förekommer avvikelser frän en likformig be

skattning genom att förmåner undcrviirderas, t.ex. i fraga om åtskilliga natu

raförm[1ner. Vidare kan nämnas att reglerna för beskattning av traktamen

ten och andra kostnadsersättningar ger utrymme för dolda, obeskattade lö

neförrn;!ncr genom att avdrag i mfö1ga fall medges med belopp som motsva

rar den ersiittning arbetsgivaren betalat den anstiillcle även om ersättningen 

överstiger den verkliga kostnaden eller fördyringen. 

Pii grund av bl.a. de höga marginalskatterna har det blivit lönsamt att ut

nyttja olikformigheterna i dagens skattesystem. Som exempel kan nämnas 

att det blivit allt vanligare att de anstiillda förutom kontantlön erh[1llcr natu

raförmi1ner av olika slag. Sildana arrangemang är lönsamma både för den 

anst~illde och arbetsgivaren på grund av en ofta förekommande skattemiissig 

underviirdering av naturaförm~merna. vilket också leder till att underlaget 

för faststiillande av socialavgifter blir för lagt. Ur samhällsekonomisk synvin

kel blir det en effektivitetsforlust. 

Ett av huvudsyftena med skattereformen iir att skapa en neutral beskatt

ning av ,1rbctsinkomster. Detta innebiir att skattesystemet i princip skall vara 

Prop. 1989/90: 110 
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utformat sä att alla typer av ersättningar för arbetsinsatser beskattas likfor- Prop. 1989/90: 110 
migt utan undantag och underviirdcring. Ett skattesystem som i större ut-
sträckning än det nuvarande är neutralt avseende olika typer av arhetscrsätt-
ningar medför vidare betydande basbreddningar som möjliggör sänkta skat-

tesatser. Siinkta skattesatser är ii andra sidan närmast en förutsättning för att 

långtgående basbreddningar skall kunna genomföras. Åtskilliga av de un-
dantag fr~in en neutral arbctsinkomstbeskattning som under ärens lopp har 

införts i skatte lagstiftningen har nämligen haft sin grund i att de höga skatte-

satserna ansetts· ge upphov till oskäliga skattekonsekvenser i vissa fall. 

RlN K har i sitt betiinkandc relativt ingående diskuterat olika metoder för 
att åstadkomma en mer likformig beskattning av s[1dana arbetsinkomster 

som inte utgär i form av kontantlön. Kommitten har vidare företagit en all

miin översyn av viirderings- och avdragsregler och regler om undantag från 

skatteplikt. 
För egen del kan jag instämma i kommittens ställningstaganden beträf

fande principerna för en likformig beskattning av arbetsinkomster. Jag anser 

det således vara ett angcliigct mål för skattereformen att åstadkomma en 

mer enhetlig arhetsinkomstbcskattning och att reformen i dessa delar bör 
syfta till skattemässig neutralitet mellan olika typer av arbetsinkomster. I det 

följande kommer jag att närmare gå in på vilka ändringar dessa grundprinci

per föranleder i det nuvarande regelsystemet, hl.a. vad avser utformningen 

av inkomstslaget tjänst. behandlingen av kostnadsersiittningar, vissa undan
tag fr[111 skatteplikt samt hi:skattningen av naturaförmåner. Fdtgan om be

skattningen av inkomster från fåmansföretag återkommer jag till (avsnitten 

6.8 och 8.12). 

5.2 Avgränsningen av inkomstslaget tjänst 

5.2.1 Viss utvidgning av inkomstslaget tjänst 

Mitt förslag: De nuvarande principerna för vad som skall hänföras till 
inkomstslaget tjänst kvarstår i huvudsak oförändrade. En viss utvidg
ning av inkomstslaget friretas dock, s[1 att det i framtiden omfattar alla 

ersättningar som kan anses hänförliga till eget arbete eller egen pre- · 
station. 

En förutsättning för att inkomsten skall hänföras till inkomstslaget 
tjänst är att den inte iir befriad från skatt enligt 19 § KL eller är att 

hiinföra till ni1got annat inkomstslag. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 

Rcmissinstanserna: Förslaget tillstyrks i princip eller lämnas utan erinran. 

RSV godtar att inkomstslaget tjänst utformas sil att det fungerar som en upp

samlingspost för inkomster som nilgon fatt pa grund av egen prestation eller 

verksamhet men som inte är att hiinföra till kapital eller näringsverksamhet. 
Hovrii1te11 över Skåne och Blekinge anför att det ligger i sakens natur att kon

trollaspekten bö_r tillmätas särskild vikt när olika typer av inkomster beskat-

20 Riksdagen 1989190. Sam/. J. Nr 110 Del 1 
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tas. Kan man inte ge dtcrtryck fö efterlevnaden av systemet riskerar man att Prop. 1989/90: 110 
medborgarnas känsla av ansvar för detta undergrävs. En i och för sig önsk-

värd lösning mf1ste diirför vägas mot och ibland underordnas möjligheten att 

skapa rimliga garantier för en effektiv kontroll. Hovriittcn anser att det för-

modligen kommer att vara förenat med stora sv{1righeter att kontrollera de 

inkomster som förslaget avser att fönga upp. Värdet av en principiellt enhet-

lig beskattning av olika typer av inkomster torde emellertid enligt hovrätten 

vara s{1 stort att det uppviiger de kontrollsvarigheter som kan bli följden av 

förslaget. Hovriitten anför vidare viss kritik mot den lagtekniska lösningen. 

Kammarriilten i Stockholm tillstyrker att inkomstslaget tjänst utvidgas sft att 

vissa av de inkomster som för niirvarande över huvud taget inte faller in un-

der ni1got inkomstslag blir skattepliktiga. lnkomstslaget bör dock ges en snä-

vare utformning iin vad RINK föreslagit. Enligt kammarrätten bör 31 *Kl 

formuleras sä att bestämmelsen ger ett klart uttryck för att vad som skall 

beskattas är ersättning för niigon form av egen egentlig prestation eller verk-

samhet och i 19 ~ Kl bör det införas ett undantag frim skatteplikt för sådan 

verksamhet som inte hör beskattas. Även Srrnska Revisorsamfwulet SRS 
anser att avgränsningen av inkomstslaget bör göras tydligare genom att upp-

räkningen i 19 * Kl utvidgas eller att avgränsningen av inkomstslaget tjänst 

görs klarare. 

Bakgrunden till mitt förslag: De nuvarande reglerna avseende inkomst av 

tjänst finns i 31-34 ** Kl. l 31 ~ anges vilka verksamheter som skall hän

föras till inkomstslaget. I 32 * behandlas vad som utgör intiikt av tjänst och 

i 33 * regleras de avdragsgilla kostnaderna. I 34 * anges att vad som återstär. 

sedan avdrag gjorts fr{m intiikterna. utgör inkomst av tjänst. 

Enligt 18 * Kl är all till inkomstslaget tjiinst hänförlig förvärvsverksam

het. som skattskyldig utövat. liksom alla honom tillkommande. till tjiinst 

hänförliga inkomstgivande rättigheter. att anse som en förvärvskälla. En in

komst är skattepliktig enligt KL om den kan hiinföras till något inkomstslag. 

Ytterligare en förutsiittning för att skattepliktig inkomst skall föreligga. är 

att inkomsten inte är undantagen frt1n skatteplikt enligt 19 ~ KL. Uppräk

ningen i den bcstlimmelsen av skattefria inkomster utgör en blandning av 

principclla sttmdpunkter och specialbestiimmclser för särskilda betalningar. 

Till de förstnämnda undantagen hör familjerättsliga förvärv och gåvor. Till 

specialbestämmelserna iir närmast att hiinföra lotterivinster. belopp som ut

faller pa grund av vissa typer av försiikringar. vissa periodiska understöd, 

stipendier samt social- och näringshidrag. 

Det kan siigas föreligga tv{1 huvudkategorier av inkomster som räknas till 

inkomstslaget tjänst. För det första räknas naturligtvis olika typer av anställ

ningsinkomster dit. oavsett om de är av tillfälligt eller mer permanent slag. 

Till inkomst av tjänst räknas emellertid även skilda slag av inkomster från 

tillfälligt bedriven verksamhet av t.ex. vetenskaplig. litterär eller konstnärlig 

art, liksom fr~m tillfälliga uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av 

tillfällig natur. Fram till och med f1r 1955 beskattades inkomster från dessa 

verksamheter i inkomstlaget tillfällig förvärvsverksamhet. Ändringen sam

manhiingde med det samtidigt införda schablonavdraget vid beräkningen av 

inkomst av tjiinst (SOU 1954: 18 och prop. 1955:59). Efter denna ändring 

kan inkomstslaget tjiinst sägas ha blivit en uppsamlingsplats för inkomster 

som erhållits på grund av en utförd prestation och som uppfyller de grundläg-
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gande kriterierna för att bli föremål för inkomstbeskattning, men som inte Prop. 1989/90: I 10 

kan hänföras till nägot annat inkomstslag. 

Det kan framhållas att det inte behövt'r föreligga något uppdragsförhf1l

lande för att en inkomst skall tas upp under inkomst av tjänst. T.ex. har in

komster fr{in kedjcbrevsspel och hittelön beskattats i detta inkomstslag. Hit 

riiknas också enligt praxis bl.a. ersättning för lösta pristiivlingsuppgifter, 

gottgörelse i kontanter eller in natura till den som ställt sig till förfogande i 

reklamsyfte, belöningar iit personer som räddat människor eller egendom i 

fara. vinster i fisketävlingar m.m. Till inkomst av tjänst riiknas vidare vissa 

periodiskt <lterkommande inkomster såsom pension, livränta, periodiskt un

derstöd och undantagsförm<'mer. Inkomst av tjiinst är dock ingen generell 

uppsamlingspost. Det kan förekomma inkomster som faller utanför befint

liga inkomstslag och förvärvskiillor och därigenom blir skattefria. 

De gränsdragningsproblem som aktualiseras när det gäller inkomstslaget 

tjänst gäller främst avgränsningen mot det nuvarande inkomstslaget rörelse. 

Tveksamhet kan emellertid också uppkomma i fr{1ga om avgränsningen mot 

det nuvarande inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Ävt'n tillfälliga 

inkomster beskattas ju som nyss nämnts för närvarande i vissa fall i inkomst

slaget tjiinst. För att så skall kunna ske synes det emellertid fordras att in

komsten härrör frfö1 någon typ av utförd prestation. Är det fråga om t.ex. 

en samlares försiiljning av ett frimiirkc brukar intäkten hänföras till tillfällig 

förvärvsverksamhet. 

För att inkomst av rörelse skall föreligga brukar det krävas att verksamhe

ten kännetecknas av varaktighet. självständighet och vinstsyfte. Om det bris

ter i varaktigheten brukar överskott från verksamheten beskattas i inkomst

slaget tjiinst. Det förhiillandet att det kan brista i vinstsyfte saknar betydelse 

för fr{1gan om inkomsten kan beskattas som inkomst av tjänst. Om emeller

tid en verksamhet visserligen bedrivs i varaktiga och sjiilvständiga former 

men utan niigot påvisbart vinstsyfte kan verksamheten hänföras varken till 

inkomstslaget tjänst eller rörelse. Den faller inte heller in under inkomstsla
get tillfällig förvärvsverksamhet. Överskott från en sådan verksamhet und

går således för närvarande beskattning. Å andra sidan medges inte avdrag 

för eventuellt underskott. Även i vissa andra hiinseenden leder nuvarande 

tilliimpning till en del resultat som kan förefalla st~1 i mindre god överens

stämmelse med kravet pt1 en neutral beskattning av vad som kan anses som 

arbetsinkomster. Det gäller bl.a. vissa situationer där ersättning som erhål

lits med anledning av någon verksamhet undgått beskattning diirför att det 

inte ansetts röra sig om ersiittning för utfört arbete. 

Skälen för mitt förslag: De nuvarande principerna för vad som skall hän

föras till inkomstslaget tjänst bör i huvudsak behållas och inkomstslaget bör 

utgöra en förvärvskälla. Med den nuvarande utformningen av inkomstslaget 

tjänst kan emellertid som framhållits i det föregående förekomma arbetsin

komster som, trots att de inte är skattebefriade enligt 19 §KL. undgår be

skattning på grund av att de faller utanför befintliga inkomstslag. Till dessa 

hör t.cx. överskott av hobbyverksamhet som bedrivs både självständigt och 

varaktigt, men utan påvisbart vinstsyfte. Det framstår som en brist att så-

dana överskott undgär beskattning medan intäkter från verksamheter som 

bedrivs kanske på ett mer tillfälligt sätt hänförs till skattt:pliktig inkomst av 307 



tjänst. Inkomstslaget bör diirför få en s{1dan utformning att överskott av även Prop. 1989/90: 11 () 
mer varaktiga verksamheter utan påvisbart vinstsyfte omfattas. 

Andra inkomster som i praxis bedömts vara skattefria iir ersättning vid 
inlösen av fornfynd och vissa belöningar för utfört arbete eller prestation, 
som lämnas av annan än den för vars riikning prestationen utförts, om belö
ningen inte utlovats i förväg eller annars varit förutsatt. Andra fall som ak
tualiseras iir skackstånd som inte kan hänföras till någon förvärvskälla, sti
pendier och liknanck ersiittningar som inte utgått periodiskt eller som inte 
bedömts innehiira att ni'1got arbete utförts för utgivarens räkning. Det kan 
emdlcrtid finnas iiven andra typer av inkomster som det från neutralitcts
synpunkt ter sig befogat att hänföra till inkomstslaget tjiinst. 

Jag anser diirför i likhet med RINK att det finns skäl att ge inkomstslaget 
en sädan utformning att det i högre grad än i dag fungerar som en allmän 
uppsamlingsplats för vissa inkomster. Enligt min mening iir det naturligt att 
i inkomstslaget tjänst beskatta alla ersiittningar som n{1gon för pt1 grund av 
egen prestation eller verksamhet och som inte är att hänföra till inkomst av 
kapital eller niiringsverksamhet. Med denna avgriinsning kommer sådana 
belopp som avser t.ex. eng{mgsbclopp till efterlevande för mista! underhåll 
inte heller i fortsättningen att omfattas av inkomstslaget tjänst. Däremot bör 
st1dana fall som i hittillsvarande praxis bedömts skattefria omfattas, under 
förutsättning att det rört sig om ersättning för nagon prestation. 

Kammarrätten i Stockholm förordar en snävare utformning av 31 s KL 
än den RINK föreslagit. Jag delar inte denna uppfattning. Avsikten är att 
stadgandct skall få en så generell utformning att det blir en uppsamlings
plats. Diiremot finns det iiven enligt min mening anledning att såsom kam
marriitten och Svenska Revisorsamfundet SRS föreslagit göra vissa tillägg 
till 19 SKL. Jag ans.::r således att det inte heller i fortsättningen finns anled
ning att beskatta ersättning till blodgivare och liknande och ersättningar för 
upplysningar m.m. som lett till gripande av brottslingar på grund av dessa 
ersättningars speciella karaktiir. Jag anser även att skattefriheten av samma 
skäl bör omfatta hittelön samt belöningar till personer som räddat männi
skor eller egendom i fara. Även vissa administrativa förenklingar uppkom
mer härigenom. De nu niimnda ersiittningarna bör således genom tillägg till 
19 * KL undantas fr{m skatteplikt. 

Hovriitten över Skäne och Blekinge anser att avgränsningen av vilka in
komster som är att hänföra till det ena eller andra inkomstslaget har fätt en 
olycklig lagteknisk utformning i RINK:s förslag. Förslaget att inkomstslaget 
tjänst skall tjiina som en uppsamlingsplats.för vissa inkomster kommer enligt 
hovriitten inte heller till adekvat uttryck i den föreslagna paragrafen. Hov
rätten anser vidare att inkomstslaget borde fä ett annat namn. t.ex inkomst 
av arbete m.m. 

Jag delar hovrättens uppfattning att den lagtekniska lösning RINK före
slagit inte iir lämplig. Detta bör lösas genom att definitionerna av inkomst
slagen niiringsverksamhet och kapital görs uttömmande, vilket även hovrät
ten förordat. Jag anser emellertid inte att det finns anledning att ge inkomst
slaget tjänst en ny beteckning. Uttrycket inkomst av tjänst kan visserligen 
förefalla nagot {1lderdomligt för modernt språkbruk. Med hänsyn till att det 
är ett väl etablerat begrepp anser jag emellertid·att det ändå bör behållas. 

Förslaget föranleder ändringar i 19 och 31 ** KL. 
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5.2.2 Beskattningen av självständigt bedriYen verksamhet utan vinstsyfte 
(hobby) 

Mitt förslag: Nuvarande krav för att t:n verksamht:t skall anses som 
rörelse (niiringsverksamhet) ändras inte. Från intäkter i en verksam

het som drivs självständigt. men som på grund av bristande vinstsyfte 

beskattas i inkomstslaget tjänst och inte i näringsverksamhet. får av
drag göras för utgifter som betalats under beskattningsåret och. om 

överskott därefter föreligger. även för underskott som hänför sig till 

året före beskattningsåret. Avdraget får dock inte övt:rstiga beskatt
nings{1rets intäkt av verksamheten och får inte heller kvittas mot 

andra tjänsteinkomster. 

RINK:s förslag: Överensstämmer endast delvis med mitt. RINK presente

rar fyra olika lösningar rörande gränsdragningen mellan hobby och närings

verksamhet. En lösning byggt:r på ett skärpt begrepp för vad som skall anses 

som niiringsvcrksamhet jämfört med nuvarande rörelsebegrepp. en annan 
innebär speciallösningar för de vanligaste vinst- och avdragssituationerna. 

t:n tredje innefattar ett näringsverksamhetsbegrepp utan vinstsyfte och slut

ligen beskrivs en lösning med kvittningsförbud för underskott av närings

verksamhet mot inkomster i andra förvärvskällor. Lösningen med ett preci
serat näringsverksamhetsbegrt:pp är den som kommitten i första hand föror

dar. Det sistnämnda förslaget innebär att kraven för att en verksamhet skall 
anses som näringsverksamhet höjs jämfört med nuvarande rörelsebegrepp. 

En verksamhet skall således anses som näringsverksamhet endast om det av 

omständigheterna i det enskilda fallet klart framgår att den bedrivs med 

vinstsyfte. RINK föreslår inga särskilda regler rörande kostnadsavdrag för 
hobbyinkomster. 

Remissinstanserna: Förslaget har fl'ttt ett blandat mottagande. Den av 
RINK föreslagna beskattningen av överskott av hobbyverksamhet kan enligt 
många remissinstanser ge upphov till svårigheter. bl.a. vid inkomstberäk
ningt:n. Vidare anförs att det inte iir rimligt att kostnader som uppkommit 
under tidigar~ beskattnings:!r inte fär dras av. Flera remissinstanser kommer 
ockst1 med alternativa förslag. 

RSV har ingenting att erinra mot att reglerna skärps för undcrskottsrörel

ser av hobbykaraktär genom ett höjt näringsverksamhetsbegrepp. Verket 

har i och för ~ig inte heller något att erinra mot att överskott av hobbyverk

samhet beskattas i inkomstslaget tjänst. Enligt RSV:s mening uppstår dock 

problem beträffande avdrag för kostnader hänförliga till tidigare år. RSV fö

resl{ir att överskott från självständiga och varaktiga verksamheter utan 

egentligt vinstsyfte skall beskattas i inkomstslaget tjänst och där behandlas 

som särskilda förvärvskällor. varvid varje verksamhet skall utgöra en för

viirvskälla. Avdrag får medges för utgifter betalda under beskattningsåret 

och för nettokostnaden det niirmast föreg{icnde t1ret. Kammarrä//en i Stock

lzolm anser ocksä att RINK:s förslag innebär svii.righetcr niir det gäller be
riikningen av inkomsterna av hobbyverksamheten. Kammarrätten föreslår 

Prop. 1989/90: 110 
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att avdraget för kostnader för hobbyverksamhct begdinsas till ett belopp Prop. 1989/90: 110 
som motsvarar storleken av intäkterna under året av den aktuella verksam-
hi:tcn. Kammarrä11e11 i Gö1eborg avstyrker RINK:s förslag och förordar i 

stället att inkomst av hobbyverksamhct beskattas i inkomstslaget närings-

verksamhet med ett förbud mot avdrag för s.k. definitiv förlust i förvärvskäl-
lan. LRF anser att RINK:s förslag är ofullständigt och att många viktiga frå-

gor lämnats obesvarade och att vissa lösningar måste betraktas som felak-

tiga. LRF anser att ett skärpt rörelsebegrepp inte löser några problem utan 

att dagens tvister i gränsdragningsfragan kommer att överföras till det nya 
systemet. Vidare anser LRF att förslaget innehåller en rad oklarheter beträf-

fande hur inkomstberiikningen skall gf1 till i olika situationer, framför allt 

inom hästsporten. LRF förordar istället ett annat av de alternativ som utred-

ningen lagt fram, nämligen att rekvisitet vinstsyfte slopas. Liknande syn-

punkter förs också fram av Srenska Travspor/ens C e/l/ralförbund, Svenska 
Galopp.1porte11.1· Ce111ralförb1111d och AB Trav och Galopp i ett gemensamt 

yttrande. 

Skälen för mitt förslag 

I'roblcmbeskri1·11ing 

Med rörelse avses en yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet. Tre rekvi

sit brukar anges. Verksamheten skall vara varaktig, självständig och ha ett 

objektivt fastställbart vinstsyfte. Dessa n:kvisit kommer att gälla även för 

det nya inkomstslaget näringsverksamhet. Rekvisiten varaktighet och själv

stiindighet medför normalt inga större tillämpningsproblem. Det är däremot 

ofta besvärligare att bedöma om vinstsyfte föreligger. Finns vinstsyfte be
döms verksamheten som näringsverksamhet. Finns inget sådant syfte undgår 
inkomsten enligt dagens regler beskattning. Skälet härtill är främst grund
principen i giillande rätt att en inkomst är beskattningsbar endast om den 

kan hänföras till en förvärvskälla i nagot av de nuvarande sex inkomstslagen 
jordbruksfastighet. annan fastighet. rörelse, tjänst, tillfällig förvärvsverk

samhet samt kapital. 
Kravet på vinstsyfte har markerat gränsdragningen mot vad som brukar 

kallas hobby. Med hänsyn till den utvidgning av inkomstslaget tjänst som jag 

nyss föreslagit kommer vinstsyftet vanligtvis att utgöra gräns mellan in

komstslagen tjänst och näringsverksamhet. 

Det är i första hand tva problem som är angelägna att lösa pa detta om

räde. Det ena är att begränsa möjligheterna att undgå beskattning av in

komster från en verksamhet som bedöms som hobby och därmed på grund 

av lagstiftningens hittillsvarande utformning varit skattefri. Det andra är att 

begränsa möjligheterna alt dra av underskott för vad som i grunden måste 

anses utgöra privata levnadskostnader i en hobbyverksamhet mot andra in

komster. 

En annan oliigenhct i nuvarande lagstiftning iir de olikheter som uppkom

mer niir en hobbyvcrksamhct hänförs till tjänst jiimfört med rördse. Intiik

tcr av rillfiillig hobbyverksamhet. t.ex. fotoverksamhet som leder till publice

ring i tidskrift vid nagot enstaka tillfälle, beskattas för niirvarandc i inkomst-
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slaget tjänst, varvid avdrag medges för nödvändiga omkostnader. Om verk- Prop. 1989/90: 110 
samheten diiremot inte är enbart tillfällig. dvs. är varaktig och dessutom ut-
märks av viss självständighet blir intäkten emellertid skattefri och något 

kostnaclsavdrag inte aktuellt. Föreligger vinstsyfte skall intäkterna hänföras 
till rörelse. 1 sädant fall får avdrag göras för kostnaden även om endast obe-

tydliga eller inga intäkter har förekommit. Det kan ju förflyta lång tid innan 

en rörelse ger intäkter. 
För elen som vid sidan av aktiv näringsverksamhet själv. bedriver en verk

samhet av hobbykaraktär uppkommer en annan möjlighet. Redovisas hob

byverksamhctcn i samma förvärvskälla som näringsverksamheten kan det 

bli möjligt att kvitta ett underskott av hobbyverksamhetcn mot överskott i 
näringsverksamht:ten. Eventuellt underskott i hobbyverksamheten är i prin

cip att betrakta som en privat levnadskostnad och är således inte avdragsgillt 

mot rörelsinkomsterna. På grund av kontrollsvårigheter kan ända ett sådant 
underskott av hobbyverksamhet ibland utnyttjas för kvittning mot övrig in

komst i förvärvsbllan, både när det gäller inkomstskatt och socialavgifter. 

Mi11a ö1·en·iiga11den 

Jag har tidigare föreslagit att inkomstslaget tjänst görs till ett "restinkomst

slag" som skall omfatta alla ersättningar som kan. anses hänförliga till eget 

arbete eller egen prestation. 1 Iiirigenom kommer intäkterna i en sådan verk
samhet. som inte ansetts som näringsverksamhet för att det brister i vinstsyf

tet, att beskattas som inkomst av tjänst. 

I några situationer kan det beträffande verksamhet av hobbykaraktiir 

föreligga svårigheter att beräkna de relevanta kostnaderna för intäktens för

värvande. Svårigheterna har att göra bl .a. med att det rör sig om verksamhet 

som varken är renodlad inkomst av tjiinst eller näringsverksamhet. Det är 

därför nödvändigt att ha vissa särregler vad gäller kostnadsavclrag för denna 
typ av verksamheter. RINK:s förslag kan i denna del inte anses tillräckligt 

klarliiggande. Ytterligare preciseringar på några punkter behövs således. 
Remissinstanserna har liimnat i huvudsak tvä alternativa förslag som syftar 

till att lösa främst detta problem. 
RSV föresli\r att överskott friin hobbyverksamheter beskattas i inkomst

slaget tjiinst och där behandlas som särskilda förvärvskällor. Avdrag får en

ligt denna lösning medges för utgifter som betalats -under beskattningsåret 
och för nettokostnaden det närmast föregående året. Det andra alternativet, 

som föresl[1s av bl.a. kammarrätten i Göteborg och LRF innebär att rekvisi

tet vinstsyfte slopas. varigenom näringsverksamhctsreglerna i stället blir till

lämpliga pa hobbyverksamhet. 

För egen del förordar jag en lösning som i sina huvuddrag ansluter till 
RSV:s förslag. 

För att underlätta bedömningen av framför allt frågorna om kostnadsav

clrag bör sjiilvständigt bedriven verksamhet som skall beskattas i inkomstsla

get tjänst och inte i niiringsverksamhet pil grund av bristande vinstsyfte (hob

byvcrksamhct) i vissa avseenden särskiljas frän övriga tjiinsteinkomster. 
Avdrag för utgifter bör i dessa fall inte medges i den m{m utgifterna över-
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stiger intäkterna. Utgifterna bör således inte fä dras av mot andra tjänstein- Prop. 1989/90: 110 
komster. Överstiger utgifterna intiiktcrna uppstår givetvis ingen skatteplik-

tig inkomst. 

På grund av att kontantprincipcn gäller i inkomstslaget tjänst skulle det i 

vissa lägen kunna uppsta oskäliga konsekvenser. Inflyter exempelvis intäk

ten frfm en hobbyverksamhet i:tt år men har utgifterna betalats året innan 

skulli: dessa inte fä dras av. Det är diirför rimligt att utgifter som hänför sig 

till året före beskattningsåret också far dras av. Ilar inkomster förekommit 

även detta år skall givetvis dessa redovisas och sistnämnda utgifter i första 

hand kvittas mot det årets intäkter. Det bör inte vara tillåtet att utnyttja un

derskott som ligger ännu längre tillbaka i tiden, främst med hänsyn till utred

nings- och kontrollproblem. Jag delar vidare den uppfattning RSV uttalat att 

det skulle vara onödigt resurskrävande att efter modell från företagsbeskatt

ningen löpande fastställa underskott och sedan rulla dessa framåt. Även här 

skulle dessutom kontrollproblem uppkomma. Mot bakgrund av att det i 

dessa fall inte rör sig om egentlig näringsverksamhet anser jag det rimligt att 

inta en sådan ståndpunkt. 

Några remissinstanser har, som jag framhållit tidigare, förespråkat en al

ternativ lösning som innebär att rekvisitet vinstsyfte slopas. En sådan lösning 

skulle visserligen underlätta griinsdragningen mellan tjänst och näringsverk

samhet men iir enligt min mening behäftad med andra nackdelar. För det 

första är det principiellt betiinkligt att be~rakia verksamhet som uppenbart 

saknar förviirvssyfte som näringsverksamhet. Lösningen medför vidare att 

hobbyverksamhet som ger vissa intäkter i stor utsträckning kommer att klas

sificeras som niiringsverksamhet. Utan särskilda spiirregler skulle då hela det 

regelverk som gäller för egentlig näringsverksamhet komma att bli tillämp
ligt för dessa hobbybetonade verksamheter, med bl.a. ökade möjligheter att 

kvitta underskott av hobbyverksamheten mot andra inkomster som följd. 

Om spärregler införs för sistniimnda fall skulle de innebära en ytterligare 

komplikation av regclsystemet. 
En annan friiga som uppkommer om rekvisitet vinstsyfte slopas rör vilka 

krav på redovisning som skall ställas. För att kontrollmöjligheterna skall bli 

tillfredsställande borde samma redovisningskrav gälla för sådan verksamhet 

som för egentlig näringsverksamhet. Det kan emellertid inte vara rimligt att 

ha lika stränga redovisningskrav som för egentlig näringsverksamhet med 

tanke p{1 att det i flertalet fall rör sig om en hobby som inte syftar till någon 

vinst. Det skulle vidare medföra en ökad belastning på skattemyndigheterna 

att hantera ett stort antal fall av verksamheter som formellt är näringsverk

samhet men som inte syftar till att alstra överskott. Jag anser mot bakgrund 

härav att denna lösning har så allvarliga nackdelar att den inte kan förordas. 

Jag vill vidare framhålla att det förslag till ny taxeringslag som för närva

rande behandlas i riksdagen (prop. 1989/90:74) har betydelse också i detta 

sammanhang. Propositionens förslag innebär bl.a. att det införs en möjlighet 

för den skattskyldige att inom en femårsperiod få sina taxeringar omprö

vade. Det iir frlimst betriiffande nystartade verksamheter som det kan vara 

svårt att avgöra om det är fråga om hobby eller näringsverksamhet. Det är 

relativt vanligt att en nystartad verksamhet går med förlust och det kan då i 

en del fall vara svårt att bedöma om vinstsyfte föreligger eller ej. Om verk- 312 



samheten p~lgått n~1gra {ir och dess resultat kan ses i ett något längre perspek- Prop. 1989/90: 110 
tiv kan emellertid frågan om vinstsyftet ofta bedömas på hetydligt säkrare 

grund. Det nya omprövningsförfarandet kommer att medföra ökade möjlig-

heter att i sådana fall fä tidigare taxeringar omprövade. 
Beträffande prohlemet, att avdrag medges för ett underskott av rörelse 

som i själva verket är hobbyvcrksamhet och sålecles för en privat levnads

kostnad, minskas detta av de restriktiva regler för kvittning av underskott 

mot överskott i andra förvärvskällor och mot tjänst som jag senare kommer 
att föresli1 (avsnitt 8. 10.3). Dessa innebär i korthet att verksamhet eller verk

samheter som utgör aktiv näringsverksamhet bildar en förvärvskälla och att 

varje verksamhet som utgör passiv niiringsverksamhet bildar en särskild för

värvskälla. Underskott av en förvärvskälla i näringsverksamhet får inte kvit

tas mot överskott i annan förvärvskälla i näringsverksamhet eller i annat in
komstslag utan bara mot framtida överskott i samma förvärvskälla. En viss 

kvittningsmöjlighet mot inkomst av tjiinst föreslås dock för underskott av 

aktiv niiringsvcrksamhet avseende litterär. konstnärlig och därmed jämförlig 

verksamhet. Ackumulerat underskott avseende s.k. definitiv förlust i en för

värvskälla far dras av i inkomstslaget kapital dter 70-procentig kvotering på 

samma siitt som i allmiirihct gäller för reaförluster. 
Med de angivna reglerna bortfaller normalt möjligheten för den som vid 

sidan av anställning driver näringsverksamhet av hohhykaraktär att direkt 

utnyttja underskott av denna för kvittning mot annan inkomst. En skattskyl

dig som bedriver en verksamhet som går med förlust har säledes ingen nytta 

av de uppkomna underskotten så länge verksamheten pågår. Med hänsyn 
härtill finns det enligt min bedömning inte anledning att som RINK föresla

git höja kraven för att en verksamhet skall anses som näringsverksamhet. 

Visserligen skulle i en del fall. där det i dag är tveksamt om en verksamhet 

skall bedömas som rörelse eller hobby, ett skärpt rörelserekvisit göra det lät
tare att bedöma om en verksamhet skall anses som tjänst eller näringsverk
samhet. Å andra sidan uppkommer nya gränsdragningsproblem och risken 

ökar för att seriös näringsverksamhet- kanske framför allt litterär och konst
närlig sådan - felaktigt kan hli hcdömd som hobhy. 

Med den lösning jag förordat motsvarar gränsdragningen mellan tjänst 
och näringsverksamhet i stort den tidigare gränsen mellan hobby och rö
relse. Den praxis som utvecklats pa detta omr[1dc kan i mycket förbli vägle
dande. 

Jag skall hiir slutligen erinra om att utgifter för hobhyverksamhet till sin 

natur är att anse som privata levnadskostnader och således inte avdragsgilla. 

Problemet med att en hobbyverksamhet sammanblandas med en seriös nä

ringsverksamhet kan diirför inte lösas genom exempelvis ändringar i rekvisi

ten för vad som skall anses som näringsverksamhet. Frågorna fär i stället 

lösas i samband med skattemyndigheternas kontroll. 

Förslaget föranleder ändringar i 31 *och 33 * 1 mom. KL. 
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5.3 Intäkter i inkomstslaget tjänst 

5.3.1 Allmänt 

De närmare bestämmelserna om vad som utgör intäkt av tjänst finns i 32 § 

1-4 mom. KL samt i anvisningarna. Av grundläggande betyddse är bestäm

melserna i 32 §I mom. första stycket a. Där föreskrivs, att till intäkt av tjänst 

hänförs avlöning, arvode, traktamente, sportler och annan förmån i pengar. 

bostad eller annat som utgått för tjänsten. 

Om en neutral arbctsinkomstbeskattning skall uppnås krävs att alla typer 

av ersättningar för utförda arbetsprestationer beskattas likformigt, oavsett i 

vilken form ersättningen utgår. Detta kräver att intäkterna kan beräknas på 

ett sätt som motsvarar deras verkliga värde. För kontantcrsättningar är detta 

naturligtvis inget problem. Normalt uppstår inte heller några svårigheter vad 

gäller beskattningstidpunkten. Tlär gäller kontantprincipen. Viss oklarhet 

finns dock beträffande hur s. k. årsskiftesbetalningar skall bedömas. Jag åter

kommer till den frågan (avsnitt 6.2.7). Det finns emellertid ett viktigt om

råde där bcriikningen av intäkten kan innebära betydande svårigheter, näm

ligen förekomst av olika former av naturaförmåner. I praktiken torde ofta 

av olika skiil en pföaglig undervärdering av sådana förmåner ske, vilket leder 

till avvikelser från en neutral inkomstbeskattning. Jag avser att lägga fram 

förslag till förändringar på naturaförmånsomradet i syfte att här uppnå en 

mer likformig beskattning. Andra avvikelser från en neutral inkomstbeskatt

ning som berör intäktssidan av inkomst av tjänst är skattefriheten för kost

nadsersättningar från stat och kommun samt den skattemässiga behand

lingen av vissa s. k. avtalsförsäkringar. Betriiffande huvudprinciperna för in

komstberiikningen i inkomstslaget tjiinst anser jag dock i likhet med RINK 

att det inte finns anledning att företa några ändringar. 

5.3.2 Löneförmåncr m.m. 

5.3.2.1 Beskattningen a\' naturaförmåner 

Inledning 

Med naturaförnlilner avses förmåner som i samband med anställning eller 

uppdrag utgår i annan form än kontant ersättning. Dessa förmåner är att 

likställa med lön och allts{1 principiellt skattepliktiga (32 § 1 mom. KL). En

ligt huvudregeln skall naturaförmåner vid beskattningen tas upp till ortens 

pris (42 §KL). Härmed avses marknadsvärdet. 

Fr. o. m. den 1 januari 1988 gäller delvis nya regler för beskattningen av 

naturaförmilner. De innebär i korthet följande (prop. 1987/88:52, SkU 8. 

rskr. 96. SFS 1987:1303 m.fl.). Förm<lricrna delas in i två huvudkategorier. 

skallcpliktiga naturafiirmäner resp. pcrsona/rårdsförmåner. Till den sist

nämnda gruppen hör s. k. trivselförmåner. St1dana förmimer iir skattefria. 

Övriga förmimer iir i princip skattepliktiga. med undantag för vissa i KL sär

skilt angivna förmancr. Bland dessa finns fri hälso- och sjukvård m. m. och 

vissa gåvor. 

Prop. 1989/90:110 
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Ett viktigt inslag i den partiella reform som företogs den I januari 1988 är Prop. 1989/90: 110 
att preliminär A-skatt numera skall inbetalas för alla skattepliktiga förmåner 

och att de beläggs med socialavgifter. 

Även om de relativt nya reglerna innebär väsentliga steg mot en mer lik

formig skattemässig behandling av naturaförmåner jämfört med kontant lön 

finns anledning att i samband med skattereformen ånyo överväga bl. a. de 

nuvarande viirderingsreglerna. Vidare finns det skäl att pä nytt ta ställning 

till vilka kriterier som bör gälla för avgriinsningen mellan skattepliktiga resp. 

skattefria förmåner. 

Nuvarande regelsystem i hul'ltddrag 

Beskattningsregler 

Den allmänna utgfmgspunkten att naturaförmåner är att likställa med kon

tant lön kan sägas utgöra grunden för den nuvarande indelningen i skatte

pliktiga resp. skattefria förmåner. I första hand gäller alltsa att naturaförmå

ner är skattepliktiga (32 § I mom. KL). Endast i den mån vissa typer av för

mtmer är särskilt undantagna i KL föreligger skattefrihet. Bestämmelser av 

sådan innebörd finns beträffande förmån av fri hälso- och sjukvård, fria ar

betskläder och fri uniform under vissa villkor samt vissa typer av gåvor under 

särskilt angivna förutsättningar (32 § 3 b- 3 d mom. KL). Inte heller förmån 

av fri grupplivförsäkring resp. gruppsjukförsäkring tas normalt upp som in

täkt (32 ~ 3 a mom.). Reseförmåner till anställda i trafik- och resebyråföretag 

är också skattefria (punkt 8 av anvisningarna till 32 §KL). 

En undantagsbestämmelse av mer generell karakfar finns i 32 § 3 e mom. 

och tar sikte på s.k. personalvårdsförmåner. Dessa förmäner avser sådant 

som inte är ett direkt vederlag för utfört arbete. Det är i stället fråga om 

åtgärder s1m1 är avsedda att skapa trivsel i arbetet eller liknande eller som 
annars utgår pit grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som 

det är fråga om. Exempel pä personalvårdsförmåner utgör förfriskningar 

m.m. i samband med arbetet. sedvanliga personalrabatter samt möjlighet till 
enklare slag av motion och annan friskv{1rd under vissa förutsättningar 

(punkt 3 b av anvisningarna till 32 §KL). 

Som ett ytterligare undantag från den principiella skatteplikten gäller att 

förmåner som har utgått i annat än pengar och inte är ett direkt vederlag för 

utfört arbete ändå inte skall tas upp som intäkt om deras sammanlagda värde 

pl'.r f1r uppgår till högst 600 kr (32 § 3 f mom. KL). Detta undantag avser inte 

förmåner som värderas enligt schablonregler eller förmåner som kan tillhan

dahällas utanför arbetsgivarens arbetsplatser mot betalning med kupong el

ler motsvarande. 

Som nämnts inledningsvis skall naturaförmimer enligt huvudregeln tas 

upp till marknadsvärdet vid beskattningen. För vissa frekventa förmäner 

som bilfönnan och kostförmim görs dock en schablonmässig värdering 

(punkterrw 2 och 3 av anvisningarna till 42 *KL). Motsvarande gäller - vid 

preliminärbeskattningen - för bostadsförmån. Några mer betydande avvi

kelser frän det prcliminiirt (1satta värdet torde dock i regel inte förekomma. 

För ränteförmåner gäller likaledes en schablonmässig värdering. Sistnämnda 315 



förmånstyp iir för övrigt enligt gällande ordning föremål för en principiellt Prop. 1989/90: 110 
avvikande skattemiissig behandling därigenom att den grundar räntetilHigg 

vid beräkningen av underlag för tilläggsbelopp enligt 10 § 6 mom. SIL. För-

månen betraktas allts{1 inte som intäkt av tjänst. 

Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter m.m. 

Före år 1988 var arbetsgivaren skyldig att ta hänsyn till värdet av förmåner 

vid beräkningen av avdrag för preliminärskatt endast för vissa särskilt an

givna förmånstyper niimligen kost, bostad rn:h bil. 

De nya reglerna innebär en skyldighet för arbetsgivaren att beakta samt

liga skattepliktiga förmåner vid beräkningen av preliminärskatten. En vär

dering skall alltså giiras redan i det preliminära förfarandet. Vidare skall vär

det av alla skattepliktiga förmåner numera anges i kontrolluppgift. 

I fråga om srn:ialavgiftcr gällde tidigare att kost, bostad och bil räknades 

in i underlaget, medan andra förmåner föll utanför. 1988 års regler medför 

att samtliga skattepliktiga förmåner skall bilda underlag för socialavgifter. 

Samma11fat1ning och allmänna wgång~punkter 

Som nämnts inledningsvis har 1987 års översyn av förmånsbeskattningsreg

ler m. m. inneburit att steg tagits mot en mer likformig behandling av kon

tant lön och andra förmåner p<'1 grund av tjänsten. I samband med en skatte

reform av den omfattning som nu föreslås är det emellertid särskilt angeläget 

att p<t ett förutsättningslöst sätt ta ställning till om det finns anledning att på 

nytt överväga nuvarande indelning av olika förmåner och de grundläggande 

värderingsreglerna. Vidare bör övervägas om värderingsreglerna bl. a. för 

mer vanligt förekommande förmånstyper somt. ex. bilförmån i tillräcklig ut

sträckning uppfyller de grundläggande kraven på skattemässig neutralitet. 

Med neutral beskattning avses att beskattningsresultatct hör bli detsamma 

oavsett om den anställde fatt lönen i pengar och köpt sig det som förmiinen 

avser eller om han får förmånen direkt från arbetsgivaren. 

Den översyn som RINK företagit av de nuvarande reglerna täcker i hu

vudsak de frågeställningar som nyss berörts. 

Vad beträffar skattepliktens omfattning i stort har kommitten inte föresla

git n{1gra generella ändringar i di;-n nuvarande avgränsningen mellan skatte

pliktiga förm[mer och skattefri personalvård. 

För egen del vill jag framhalla att det givetvis är angeläget att sådana åt

gärder som inte kan anses utgöra direkt vederlag för arbete utan i stället av

ser att skapa trivsel på arbetsplatsen även i fortsättningen betraktas som 

skattefri pcrsonalvfml. För att motverka en uppluckring som kan innebära 

att gränserna tänjs mot det eljest skattepliktiga området anser jag dock att 

vissa markeringar bör övervägas i fråga om vad som krävs för att förmåner 

skall kunna hänföras till pcrsonalvard. 

När det giiller de grundläggande värderingsprinciperna har jag ingen an

nan uppfattning än kornmitten. Marknadsvärdct bör gälla även fortsätt

nings\'is. Denna grundsats bör dock i högre grad komma till uttryck i tillämp

ningen, vilket kräver att vissa lagtekniska åtgärder vidtas. 
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Till de förm[incr som vtirderas enligt schablonmiissiga grunder hör bilför- Prop. 1989/90: 110 
mån. Mot bakgrund av omfattningen av denna förmånstyp är det enligt min 
mening nödvi\ndigt att den liven i framtiden värderas med ledning av scha-
hlonregler samt att dessa innebiir en rimlig sammanvägning av kraven på 
neutralitet och enkelhet. Vissa ändringar bör dock vidtas i de nuvarande be-

skattningsn:glerna. Jag återkommer senare till detta. 
En annan fönn<'m som värderas efter schablonregler är kostförmån. Reg

lerna innebär i korthet att arbetsgivaren har möjlighet att utan skattekonsek
venser för den anställde subventionera 40 procent av ett genomsnittligt fram

taget pris för en lunchmfäid av normal beskaffenhet. 
Av neutralitetsskäl bör dessa regler slopas i ett reformerat skattesystem. 

Bristande neutralitet kännetecknar också de regler som för niirvarande 
gäller för rcseförmlmer för anstiillda i trafik- och resebyråföretag. Även här 

bör ett slopande av den nuvarande skattefriheten övervägas. 

En förmiinstyp som enligt gällande ordning iir föremål för särskild regle
ring enligt SIL iir förmän av riintefria eller lågförräntade Ian. De nuvarande 

reglerna medför bl. a. att socialavgifter inte \lltas för si1dana förmåner. För 

att iiven detta slag av förm[m skall bli likformigt beskattad bör den i fortsätt-
~ ~ 

ningen beskattas som inkomst av tjänst. 
Den nuvarande s.k. 600-kronorsrcgeln innebär i huvudsak att skatteplik

tiga förmåner som inte viirderas enligt schablon eller iir särskilt undantagna 

iindå inte skall tas upp som intiikt om det sammanlagda värdet för en anställd 

per ar uppgär till högst 600 kr. Denna regel bör i princip slopas. 
I det följande aterkommer jag niirmarc till de frågeställningar som upp

kommer med anledning av de överväganden jag nu redovisat. 

Perso11al1·ård.1förmå11er 

Mitt förslag: Förutsättningarna skärps för att förmåner skall kunna 
hänföras till skattefri personalv{1rd. För att skattefrihet skall komma i 
fråga skall det röra sig om enklare åtgärder av mindre värde. Dessa 

krav skall vara uppfyllda även i det fall en förmån utgår på grund av 
sedviinja inom det yrke eller den verksamhet det handlar om. 

RINK:s förslag: Inga ändringar föresl{1s i gällande ordning. 
Remissinstanserna: RSV framhåller att erfarenheter fdm senare {tr visar 

att allt mer exklusiva förmäner tenderar att föras in under begreppet perso

nalvård. För att motverka att gränserna tänjs ytterligare bör det enligt verket 

anges, att det skall vara fråga om enklare åtgärder. RSV anser också att skat

tefriheten för s.k. personalrabatt hör slopas eftersom det ofta kan röra sig 

om stora inbesparade levnadskostnader. Kammarrätten i Stockholm delar 

uppfattningen och anför att det inte är motiverat att rabatter för anställda 

inom handdn betraktas som personalv[ird. Sr111e11s arbetsgil't1r\'erk anser att 

utrymmet för skattefria personalvi1rdsförmåner inte bör begränsas. 

Skälen för mitt förslag: I princip utgör alla förm<lner som utgått för tjäns

ten skattepliktig inkomst för den anställde. Från denna grundsats finns dock 317 



en del undantag varav några avser vissa siirskilt i KL uppräknade förmäner. Prop. 1989/90: 110 
Till dessa hört. ex. förmän av fri hälso- och sjukvård. vissa gåvor från arbets-

givaren samt. enligt de regler som giiller för niirvarande. reseförmclner för 

anstiillda i trafik- och resebyråföretag. Dessa förmåner, som ibland kan vara 

av betydande värde. blir rent lagsystematiskt anses vara i princip skatteplik-

tiga. iiven om de delvis rör sig i griinslandet mot personalvård. Varierande 

skäl (se prop. 1987i88:52 s. 50 f .. 54 f. och 56 f.) har ansetts föreligga för att 

undanta dessa förmäner fdn skatteplikt. 

Den andra typen av undantag avser renodlade personalvårdsförmåner. 

Med detta avses förmåner som inte är ett direkt vederlag för utfört arbete 

utan är <itgärder avsedda att skapa trivsel i arbetet eller liknande eller som 

annars utgt1r p{1 grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet det 

iir fråga om (32 § 3 c mom. KL). 

Grundvalen för skattefrihet för dessa förmåner är att de väsentligen fram

står som ett led i arbetsgivarens personalvård. Som exempel på personal

värdsförmimer anges förfriskningar och annan enklare förtäring i samband 

:ned arbetet. sedvanliga rabatter vid inköp av varor och tjänster som ingår i 

arbetsgivarens ordinarie utbud, samt möjlighet till enklare motion och an

nan friskvi1rd under vissa förutsättningar. 

När det gäller avgränsningen av begreppet personalvård vill jag först fram

hålla att jag delar kommittens uppfattning att gränserna mellan vad som ut

gör vederlag för arbete och vad som är åtgärder för att skapa trivsel eller 

liknande kan vara svåra att dra i praktiken. Mot bakgrund bl. a. av vad RSV 

anfört om erfarenheterna under senare år är jag emellertid inte utan vidare 

beredd att godta en utveckling som kan innebära att betydande förmåner 

maskeras som personalvård. Det ligger dessutom i sakens natur att det bör 

röra sig om enklare iitgiirder av ringa ekonomiskt värde. Jag förordar en 

markering av detta i lagtexten. Självfallet bör en sådan markering också ta 
sikte pf1 st1dana förmimer som kan utg{1 på grund av sedvänja inom yrket eller 

verksamheten. 

Med de ätgärder jag förordar pä detta område bör utrymmet för skattefria 
förmimer av större värde bli mer begränsat än vad som kan följa av den nuva

rande författningsregleringcn. Med anledning av vad statens arbetsgivarverk 

anfört. n~imligen att skattereglerna inte bör lägga onödiga hinder i vägen för 

vad som efter hand kan ses som god personalpolitik, vill jag framhålla det 

angelägna i att en klar åtskillnad eftersträvas mellan sådana förmåner som 

har med trivsel att göra, dvs. enklare åtgärder av ringa ekonomiskt värde, 

och andra förmåner av mätbart värde. 

De nuvarande reglerna medger att sedvanlig rabatt vid inköp av varor och 

tj;inster som ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud betraktas som skattefri 

personalvårdsförmån. En förutsättning för att rabatten skall betraktas som 

sedvanlig och därmed skattefri. bör vara dels att den lämnas av sedvänja och 

dels att den har en rimlig nivå. Vad som i det enskilda fallet kan anses utgå 

på grund av sedvänja, liksom vad som utgör en rimlig nivå är emellertid svårt 

att ange generellt. Nuvarande regler medför alltså vissa tillämpningssvårig

heter. 

Enligt RSV kan den nuvarande ordningen få till följd att betydande för-
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måner ibland undgår beskattning. Detta gäller framför allt i branscher som Prop. 1989/90: 110 
omsätter olika kapitalvaror. Vidare kan, som t. ex. för anställda i varuhus 

med breda sortiment, gränsen mot sedvänja i branschen tendera att suddas 

ut. 
Den omstiindight:ten, att skattefrihet för personalrabatt i en del fall kan 

komma att avse betydande belopp, innebär i sig att motiven för den nuva

rande gynnsamma skattemässiga behandlingen försvagas. Grundprincipen 

vid förm<lr1sbeskattningen är nämligen den, att förmåner som avser inbespa

rade levnadskostnader utgör skattepliktig intäkt. 

Ett slopande av skattefriheten för sedvanlig personalrabatt har emellertid 

en del negativa konsekvenser. Hit hör bl.a. vissa kontrollaspekter. Jag är 
därför inte för niirvarande heredd att förorda en sådan lösning. En viss upp

stramning bör dock ske i enlighet med vad som anförts i det föregående om 

t. ex. sedviinja inom yrket. Det finns även anledning att med skärpt upp

märksamhet följa utvecklingen på detta område. 

Förslaget föranleder ändringar i 32 § 3 e mom. KL. 

Värderings frågorna 

Mitt förslag: Den nuvarande principen att förmåner skall värderas till 

marknadsvärdet kvarstår oföriindrad. Vissa justeringar föreslås i lag

texten i syfte att framhiiva att denna princip utgör huvudregel och att 

fä en mer enhetlig författningsreglering. 

RINK:s förslag: Inga konkreta författningsändringar föreslås. I övrigt 

överensstämmer förslaget i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser delar kommittens uppfatt

ning att förmåner bör värderas till marknadsvärdet. Näringslivets skattedele

gation t. ex. betonar vikten av neutrala regler. RSVoch hovrätten Ö\'er Skå11e 

och Blekinge anser att en eventuell skärpning av praxis bör komma till ut
tryck i lagtext. Företage11s uppgiftsläm11ardelegatio11 anser att värdering av 
förmåner inte iir en uppgift som bör ankomma på arbetsgivaren. Svenska 

Revisorsamfundet SRS delar de målsättningar kommitten angett men fram
häller att de nuvarande reglerna innehåller ett flertal avsteg från grundprin

cipcn. 
Skälen för mitt förslag: Som jag framhållit i det föregående är en av huvud

tankarna i skattereformen att olika typer av arbetsersättning skall bli före

mål för en enhetlig och neutral beskattning. 

RINK har relativt utförligt analyserat det rådande rättsläget på området 

o<.:h undersökt olika alternativ till lösningar av de problem som är förenade 

med en neutral beskattning av förmåner. Jag skall endast i korthet uppehålla 

mig vid kommittens resonemang och därefter redovisa mina egna slutsatser 

och förslag. 
Kommitten anför i huvudsak följande. Värderingsreglerna avseende för

måner har ibland pf1verkats av allmänna försiktighetsprinciper och av andra, 

t. ex. personalsociala skäl. Lägre skattesatser, minskad progressivitet och 319 



kravet på finansiering av sänkta skattesatser genom bl. a. basbreddningar Prop. 1989/90:110 

innebiir delvis nya förutsiittningar för tidigare avvägningar. Skattemässigt 
urHkrvärderade löneförmåner kan tendera att urholka inkomstmåttets för-

delningspolitiska träffsäkerhet. Den nuvarande huvudregeln om värdering 

efter marknadsvärdet är den principiellt riktiga metoden, men i den prak-

tiska tilliimpningen sker ofta undcrvärderingar. En orsak till detta kan vara 

att det ibland är förenat med svårigheter att fastställa marknadsvärdet. Det 
kan också emellanåt vara så att subjektiva inslag inverkar på värderingen. 

Av de metoder för att komma till rätta med värderingsproblemen som 

kommitten undersökt kan nämnas preventiva värderingsregler. begräns

ningar av företagens avdragsrätt avseende kostnader för förmåner samt en 

värdering utifrån arbetsgivarens kostnader. Vidare har diskuterats en värde

ringsregcl som knyter an till både marknadsvärdet och arbetsgivarens kost

nader. 
Kommitten har emellertid stannat för att inte förorda någon alternativ lös

ning. I stället har kommitten valt att understryka det angelägna i att den nu
varande grundregeln inte tillämpas med alltför stor försiktighet. Man bör 

alltså eftersträva att åsiitta förmiinen ett värde som motsvarar det verkliga 

marknadsvärdet. 

För egen del vill jag först framhålla att jag delar kommittens och remissin

stansernas uppfattning att de av RINK diskuterade alternativa metoderna 

för att komma till rätta med problem på omdrdet inte kan förordas. Bland 

de skäl som talar häremot kan bl. a. nämnas kravet på neutral behandling. 

Detta gäller säviil vid preventiva värderingsregler som vid en begränsning av 

företagens avdragsrätt för kostnader avseende anställda. Att lägga arbetsgi

varens kostnad till grund för värderingen är inte heller alltid en framkomlig 
viig mot bakgrund t. ex. av svärighcter att beakta kapitalkostnader och för

måner med inslag av gemensam användning. Ett system som går ut på att till 
beskattning ta upp det högsta värdet vid en jämförelse mellan marknadsvär
dct och arbetsgivarens kostnad är vidare alltför otympligt rent administra
tivt. 

Jag anser alltså att den nuvarande huvudregeln om värdering till mark
nadsvärdet bör finnas kvar. Det är givetvis också angeläget att sådana för
fattningsmässiga förutsättningar eftersträvas som i rimlig utsträckning kan 

tillgodose kravet pfr en objektiv och enhetlig tillämpning av den rådande 

grundregeln. 
Principen om marknadsvärdet kommer i gällande lagstiftning till uttryck i 

42 * KL samt i punkt I av anvisningarna. Det anges således, i 42 § andra 
stycket. att värdet av produkter, varor eller andra naturaförmåner, som ingår 

i lön eller annan inkomst. skall beräknas efter ortens pris. Härmed avses, 

vilket får anses framgå av beskrivningen i punkt 1 av anvisningarna, mark

nadsviirdet. 
Jag förcslirr den justeringen att grundprincipen om värdering av förmåner 

till marknadsvärdet särskilt lyfts fram genom att uttrycket "efter ortens pris" 

i 42 s ersiitts med begreppet "marknadsvärdef'. Vad som närmare avses med 

marknadsviirdet hör. liksom nu, kunna beskrivas i anvisningarna. Jag åter-
kommer till dessa frågor i specialmotiveringen. För att undanröja eventuella 
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oklarheter bör dock redan här framhtillas. att det pris man betalar på orten Prop. 1989/90: 110 
för en vara eller tjänst givetvis i regel utgör marknadsvärdet. 

RSV har i sitt remissvar föreslagit att begreppet naturaförmån genom

g~1ende bör bytas ut mot förmån i lagtext. Anledningen är enligt RSV en risk 

för att vissa förmåner skulle kunna falla bort vid skatte- och avgiftshante

ringen. 

Jag delar RSV:s uppfattning att det finns skäl att sä långt möjligt efter

sträva enhetliga begrepp vid förmånsbeskattningen. RINK har för övrigt i 

sitt förslag till ändring i bl.a. AFL och lagen (1981:691) om socialavgifter 

(SAL) bytt ut begreppet naturaförmåner mot förmån resp. annan ersättning 

för utfört arbete. Vidare kan begreppet naturaförmån i vissa sammanhang 

ge ett något förMdrat intryck. Jag förordar alltså att begreppet naturaförmån 

i 42 § KL ersiitt~ med ordet förmån. 

Slutligen vill jag. med anledning av vad Företagens uppgiftslämnardelega

tion anfört om att det inte bör ankomma på arbetsgivaren att värdera förmå

ner. hänvisa till vad som angavs i prop. 1987/88:52 sid. 45. Där framhölls 

bl. a. att arbetsgivaren har möjlighet att få besked i värderingsfrågor av den 

lokala skattemyndigheten. 

Bi(fömuln 

Mitt förslag: Förmån av fri bil som inte är iildre iin tre <tr värderas till 

0,8 basbelopp med tillägg av 20 %· av nybilspriset i slutet av året före 

beskattningsåret för senaste årsmodell av förmånsbilen. Om bilmo

dellen inte saluförts vid denna tidpunkt viirderas förmånen till 0,8 bas

belopp med tillägg av 20 %_, av ett uppskattat nybilspris för motsva

rande modell. 

Förmånsvärdet får dock inte överstiga 42 (/( eller understiga 35 % 
av nybilspriset. 

Om förmiinsbilens årsmodell iir äldre än 3 år skall förmånsvärdct 

tas upp till 85 r;;. av det värde som gäller för senaste ärsmodcll. 

Om förmånsbilens årsmodell är sex {1r eller äldre skall förmånsvär

dct tas upp till 85 % av det värde som framkommer vid en beräkning 

enligt de regler som gäller för ;'\rsmodeller yngre iin 3 år varvid ett upp

skattat nybilspris fastställs av RSV för dessa fall. Detta pris baseras på 

85 % av det genomsnittliga nybilspriset hos de vanligaste bilmodel

lerna. Alternativt får - om nybilspris fortfarande kan beräknas för 

förmånsbilcn - förmånsvärdet tas upp till 85 % av det värde som gäller 

för t1rsmodclkr yngre iin tre tir. 
Om den skattskyldige bekostar allt drivmedel för det privata nytt

jandet av förmånsbilen skall förmånsvärdet nedsättas med en femte

del. 

Den särskilda värderingsregeln för bilförmån i vissa fall i fåmans

företag avskaffas. 

RINK:s förslag: RINK föreslog att förmån av fri bil som inte är äldre än 

tre {1r värderas till 30 l}(, av nybilspriset. För förmånsbil som är äldre än tre 

år föreslogs en procentsats om 24. 

21 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 1 
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Remissinstanscrna: Förslaget har fått ett blandat mottagande. RSV föror- Prop. 1989/90: 110 
dar bl.a. en beskattning på grundval av priser inom vissa intervaller i ett fåtal 

vlirdckolumner. Verket anser också att möjligheterna till reducering av för-

m{msvlirdet bör slopas. Motormiin11e11s riksförbund tillstyrker grundprinci-

pcn men motsätter sig att procentsatsen höjs. Näringslivets skattedelegation 
avstyrker en höjd procentsats samt anser att de nuvarande reglerna i alltför 

liten utsträckning beaktar skillnader i värdeminskning och reservdelspriser . 

. 'fre11ska Re1·isorsamji11ule1 SRS anser att förmånsvärdct bör grundas på ge-

nomsnittliga milhundna kostnader i stället för på nybilspriset. Förbundet 
Sl'eriges ha11delsreprese111a111er anser att jlimkningsmöjligheterna bör utvid-

gas. Storstadstrafikkommitten (STORK) anser att förslaget endast innebär 

en anpassning till sänkta skattesatser, men inte tar hänsyn till höjda bensin-

priser och önskcmf11ct om begränsningar i trafiken. AB Volvo och SAAB, 
som anser att nuvarande regler diskriminerar bilar med högt andrahands-

värde och med läga reservdclspriser. föreslår samma förmånsvärde för bilar 

som kostar högst sju basbelopp. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler beräknas värdet av bilför

m{m efter schablonmässiga grunder. Bestämmelserna tillkom genom lagstift

ning år 1986 (prop. 1986/87:4fl, SkU 9, rskr. 73, SFS 1986:1199). Även tidi

gare bcrliknadcs värdet med ledning av vissa schabloner. Det systemet 

byggde bl. a. p{1 presumtionsrcglcr avseende den privata körsträckans längd 

i olika typfall. Möjlighet fanns att i det enskilda fallet frångå presumtionsreg

lerna, om förhållandena kunde utredas genom t.ex. godtagbar körjournal. 

Av frlimst förenklingsskäl tas i det nya systemet inte hänsyn till körsträckans 

Wngd i det enskilda fallet. 

Den vlirderingsregel som tillkom år 1986 innebar att värdet av förmånen 
togs upp till 22 'ii av nybilspriset resp. till 18 '/i: för bilar äldre än tre år. Den 

innefattade en sammanvägning dels av värdet av själva dispositionsrätten, 

dels den tidigare beskattningsniviin, dels värdet av den då slopade avdrags

riitten för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats för bilförrnåns

havare. Vissa redaktionella ändringar i reglerna gjordes hösten 1987 (prop. 

1987/88:52, SkU 8, rskr. 96, SFS 1987:1303). 

RINK föreslär en höjning av procentsatsen till 30 för nya bilar resp. 24 för 

äldre bilar. Som sklil t1beropar RINK bl. a. överväganden om genomsnittlig 

ärlig körsträcka för bilar i allmlinhct i riket. 

Miljöavgiftsutredningcn, MIA, SOU (1989:83) föreslår att procentsatsen 

höjs till 35 r,;. för nya bilar och i motsvarande man för äldre bilar. Utred

ningen anser att det nuvarande systemet för värdering av bitförmån innebär 

en felaktig styrning frim miljösynpunkt, men konstaterar att det av skatte

tekniska skäl är svärt att göra förmånsvärdct beroende av den privata kör

striickan. 
I det första steget i skattereformen är 1990 har procentsatserna höjts till 

30 resp. 25 <';. ( prop. 1989/90:50. SklJ 10, rskr. 96, SFS 1989: 1017). Till grund 

för höjningen har legat bl.a. de beräkningar RINK företagit samt den höj

ning av skatten, inklusive mcrvlirdeskatt pi1 bensin, som beslutats av riksda

gen inför ~tr 1990. 

Frän ni1gra remissinstanser har riktats kritik mot den nuvarande värde-
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ringsprincipcn. Kritiken går i huvudsak ut pä att det nuvarande systemet är Prop. 1989/90: 110 
alltför schabloniserat. 

Det är riktigt att de nuvarande reglerna är starkt schabloniserade. Jag kan 

i och för sig också dela MIA:s uppfattning att de nuvarande reglerna från 
miljösynpunkt kan utgöra en felaktig styrning genom att förmånhavaren inte 
har nägon marginalkostnad vid en ökad privat körsträcka. Enligt min me
ning är det emellertid nödvändigt med enkla regler med hänsyn till att det 

rör sig om en mycket frekvent förmån. Det är då givet att schablonvärdet på 

grund av t. ex. varierande privat körsträcka ofta inte motsvarar vad som kan 
uppfattas som ett riktigt värde i det enskilda fallet. Detta är emellertid svårt 

att undvika utan att skattereglerna kompliceras. 

Givetvis finns möjlighet att t. ex. lägga de genomsnittliga totala kostna

derna för olika bilmodeller till grund för ett schablonvärde. Man kan också, 

vilket RSV förordar, diskutera ett system som innebär att beskattningen sker 

på grundval av priser inom vissa intervaller i ett fåtal viirdekolumner. Med 
ett sådant system skulle, enligt verket, en del förenklingsvinster kunna upp

nås. En annan tänkbar åtgiird kan vara 1:11 kombination av ett fast grundbe
lopp för alla bilar och en viss procentsats på nybibpriset. 

I syfte att med en n{\got bättre precision än den nuvarande schablonen be

akta de variationer som i viss utsträckning finns i sambandet mellan nybils
priset och genomsnittliga kostnader för en viss körsträcka för olika bilar har 

ett antal alternativa värderingsmetoder för bilförmån undersökts. För enk

lare bilmodeller med relativt lågt inköpspris utgör således de genomsnittliga 

kostnaderna för en viss körsträcka i regel en betydligt högre andel av priset 

än vad som gäller för mer utvecklade och alltsft dyrare modeller. Den nuva
rande schablonen enligt vilken förmånsvärdet bestäms till viss procentandel 

av nybilspriset oberoende av bilmodell kan mot denna bakgrund enligt min 
mening inte i tillräcklig utsträckning anses uppfylla kravet på neutral be

skattning. Trots de fördelar som de nuvarande reglerna innebär finns det 
därför anledning att övergå till ett system som biittre tillgodoser de berörda 
variationerna. 

Mot bakgrund av de kraftiga tröskeleffekter som skulle bli följden kan jag 
inte förorda ett sådant system som fön~slagits av RSY. Voivos och SAAB:s 

förslag kan inte heller förordas. eftersom det inte i tillräcklig utsträckning 
kan anses uppfylla kraven på neutral beskattning. 

Vid övervägande av ett nytt system för beskattning av bilförmän är det -

utöver önskemåkt att uppnf1 en bättre precision i de hänseenden jag tidigare 

berört - angeliiget att reglerna blir så enkla och lätthanterliga som möjligt. 

Vidare är en ändring av beskattningsnivån befogad i förhallande till vad som 

gäller för ar 1990. Till grund för beräkningen bör ligga att genomsnittlig pri
vat körstriicka torde uppgii till närmare l 500 mil per år. I detta sammanhang 

vill jag framhålla att inriktningen av mitt förslag skiljer sig mot förslaget i 

lagrädsremissen. Där föreslogs endast 1:11 justering av de procentsatser som 
för niirvarande gäller för värdering av bilförmån. 

Jag föresL1r att en ny metod för beskattning av bilförmän införs enligt föl

jande principer. För nya bilar hiir förmimsvi\rdet bestämmas till 0.8 basbe
lopp (för niirvarande knappt 24 ()()() kr.) med tilUigg av 20 lf(, av nyhilspriset 
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(eller dt uppskattat nybilspris enligt nuvarande regler). För att undvika kon- Prop. 1989/90: 110 

sekvenser som i vissa fall kan uppfattas som mindre önskvärda hör dock me-

toden förses med särskilda spiirreglcr. Enligt de begränsningsregler jag före-

slår för det värde som framkommer vid en beräkning enligt huvudregeln i 

det enskilda fallet inte överstiga 42 l/r av nybilspriset och inte heller under-

stiga J5 '/(, av nyhilspriset. Med en sådan utformning sker en utjämning av 

de variationer som jag tidigare nämnt samtidigt som reglerna blir relativt 

enkla att tillämpa. 

Om förmiinsbilens årsmodell är äldre än tre år bör av förenklingsskäl vär

det kunna hesrnmmas till 85 '/( av det värde som framkommer vid en beräk

ning enligt de regler som giiller för nyare bilar. 

Om förmimsbilens ärsmodcll är sex år eller äldre kan det vara svårt att 

finna ett jämförbart nybilspris. I dessa fall fastställer RSV enligt nuvarande 

regler ett uppskattat nybilspris. baserat på 85 % av nybilspriset för de vanli

gaste förekommande bilarna. Enligt min mening bör förmånsvärdet även i 

fortsättningen beriiknas med utgångspunkt från ett på detta sätt uppskattat 

nybilspris. Beriikningen bör ske på samma sätt som gäller för nyare bilar, 

dvs. sådana som är tre är eller yngre. Som förmånsvärde bör i dessa fall gälla 

85 % av det sälunda framräknade värdet. Alternativt bör- om ett jämförbart 

nybilspris finns - förmånsvärdet fä bestämmas på samma sätt som föreslås 

för bilar som är äldre än tre år. 

Om den skattskyldige bekostar allt drivmedel för privat nyttjande gäller 

enligt nuvarande regler att den procentsats enligt vilken förmånsvärdet skall 

bestämmas skall nedsättas med fyra. Eftersom jag föreslår en annan metod 

för bilförmånsbeskattningcn behöver även denna regel justeras. Reduce

ringen hör principiellt avse vad bränslet kostar för den genomsnittliga körs

träcka som läggs till grund för förslaget. En sådan rcduferingsregel måste 

med nödviindighet bli schahloniserad och därför utgöra en sammanvägning 

bl.a. med hänsyn till varierande bränsleförbrukning för olika bilar. Jag anser 

att fönrnlnsvärdet i de angivna fallen bör nedsättas med en femtedel. 

RSV förordar att de nuvarande möjligheterna till reducering av förmåns

värdet slopas. Som skäl för detta åberopar verket dels förenklingsskäl, dels 

att förmånsviirdet i en del fall kan tendera att bli mindre likformigt och rätt

vist. De situationer som avses är s<ldana där förmånstagaren står för vissa 

kostnader själv eller betalar viss ersättning till arhetsgivaren. I sådana fall 

kan vidare förekomma, att arbetsgivaren betalar viss ersättning till den an

ställde avseende t. ex. körning i tjänsten. 

Jag kan i och för sig dela RSV:s uppfattning att de nuvarande reglerna om 

reduktion av fönnånsvärdet i vissa fall kan ge utrymme för åtgärder som kan 

vara ägnade att komplicera tillämpningen och föranleda bristande likformig

het. Mot bakgrund bl: a. av iindrade regler om avdrag för hilkostnadscrsätt

ning fr. o. m. år 1990 är jag emellertid inte för niirvarande beredd att föreslå 

niigra {ttglirder av det slag RSV förordar. 

Jag övergår härefter till att behandla frågor om jämkning m.m. 

Enligt de nuvarande reglerna får värdet av bilförmån jämkas om det finns 

synnerliga skäl. Så kan t. ex. vara fallet om ,ett absolut hinder att nyttja för-

månsbilen ratt under en mer betydande tidsrymd eller om bilens bcskaffcn-

het varit sådan att jämkning är motiverad. 324 



I samband med de nya reglernas tillkomst behandlades i skatteutskottet Prop. 1989/90:110 
bl. a. en motion som gick ut p[1 att jiimkning borde kunna komma till stånd 
i sådana fall där förmanstagaren har en låg lön och förmånen utgör en oac-
ceptabelt hög andel av skatten och där förmånstagaren inte har reell valfrihet 

att avstä från förmånen. 
Utskottet uttalade i denna fråga följande: 

Niir det gäller den i motionen berörda frågan om förmånstagare med låg lön 
vilka i praktiken är tvungna att ha tjänstebil är utskottet inte nu berett att 
förorda att även denna situation skall utgöra en jämkningsgrund. Utskottet 
vill dock i detta sammanhang framhålla att utskottet såsom nedan framgår 
förordar en uppföljning av det nya systemet i syfte att belysa de olika effek
ter son{ uppst[u för skilda förmånstagare. och utskottet förutsätter att den i 
motionen väckta frågan härvid uppmärksammas. 

RSY har gjort en utvärdering med ledning av bl. a. uppgifter som inhämtats 

från olika skattemyndigheter. I sitt remissyttrande över RINK:s förslag för

ordar RSY bl. a. en översyn av jämkningsrcglerna i förenklingssyftc. Härvid 

är enligt verket en skärpning av förmånsreglerna för lätta lastbilar typ 
"VANS" påkallad. 

Ett av de grundläggande syftena bakom den nuvarande värdcringsregeln 

; är att den skall vara enkel att tillämpa. Samtidigt är det nödvändigt med en 

säkerhctsventil för de fall då synnerliga skäl kan tala för att jämkning bör 
ske. Emellertid skulle. som RINK uttalat. en mer generell utvidgning av 

jämkningsregeln till att avse fall där t.ex. förmånshavarnas utnyttjande avvi
ker frän den körsträcka som schablonen bygger på omintetgöra de för

enklingsvinster som utgör ett av de grundläggande syftena med regeln. Jag 

anser mig alltsa inte kunna förorda en sådan utvidgning. Motsvarande bör, 

mot bakgrund bl. a. av gränsdragningsproblem och tröskeleffekter, gälla den 
situation som avses i den motion som behandlades av riksdagen och som be

rörts ovan. 
Niir det gäller RSV:s önskemål om en översyn av jämkningsrcglerna i 

förenklingssyfte och behovet av en skärpning beträffande s. k. lätta lastbilar 
gör jag den bedömningen att dessa frågor till största delen får anses utgöra 
tilHimpningsfrftgor som knappast lämpar sig för lagstiftning. Beträffande 
s. k. Hitta lastbilar vill jag för övrigt hänvisa till de ändringar som nyligen be
slutats i fråga om mervärdeskatt och försäljningsrabatt på motorfordon för 
sitdana lastbilar. 

För bilar som är sex år eller äldre bör enligt mitt förslag värdet beräknas 

enligt de regler som föreslås för nyare bilar men grundas på ett uppskattat 

nybilspris. baserat pi1 85 %: av nybilspriset för de vanligast förekommande 

bilarna. Av det sålunda beräknade värdet skall enligt mitt förslag 85 % tas 

upp som förm[msviirde. Om ett pf1 detta sätt enligt schablon fastställt värde 

för dessa äldre bilar avsevärt avviker från den verkliga förmånens värde kan 

jämkning ske med stöd av punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 42 §. 

RSV har utfärdat rekommendationer för tillämpningen i s<idana situationer. 

(RSV Dt 1989:22. avsnitt 3.4). Det är enligt min mening utomordentligt 

angeläget att jämkningsregeln kommer till användning i de avsedda fallen 

och att den pi1 ett effektivt sätt sa n1ira som möjligt träffar det verkliga vär-
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det. Det bör ankomma på RSV att följa utvecklingen på området och över- Prop. 1989/90:110 
väga de t1tgärder som hiirvid kan behövas. 

Jag övergår slutligen till att något beröra reglerna om s.k. extrautrustning. 

Dessa innebiir att vid beräkningen av förmånsvärdet skall till det angivna 

nybilspriset läggas anskaffningskostnaden för extrautrustning i den mån den 

överstiger 20 000 kr. Denna regel. som har karaktär av undantagsbestäm

melse. har införts av förenklingsskäl. Dessutom gäller i den nuvarande ti\1-

lämpningen, att viss utrustning som t. ex. biltelefon och handikapputrust

ning inte anses som sådan extrautrustning som päverkar förmänsvärdet. 
Några remissinstanser anser att det s. k. fribeloppet bör höjas eller index

eras. Vidare anser TSV att viss kompletterande säkerhetsutrustning i bilar 
borde undantas helt i likhet med t. ex. biltelefon. 

Undantagsregler för extrautrustning kan ge upphov till bristande likfor

mighet. Jag är därför inte beredd att föreslå någon höjning eller indexering 

av beloppet. Jag är inte heller beredd att förorda något undantag för kom

pletkrande säkerhetsutrustning som TSV föreslagit. Härtill kommer att det 

kan vara förenat med svärighetcr att dra en klar gräns mellan säkerhetsdetal

jer och annan utrustning. 

Avslutningsvis vill jag ta upp en fråga med anknytning till vad som gäller 

för förctagsledare i fåmansföretag. För denne dler honom niirstående per

son finns en särskild regel för värdering av bilförm{rn i punkt 2 sista stycket 

av anvisningarna till 42 * KL. För s{1dana personer gäller - om de fått ut

nyttja bil som lir betydligt dyrare iin vad som kan anses erforderligt med hän

syn till företagets verksamhet - att till det enligt schablon beräknade viirdet 

av bilförm{rn skall läggas ett belopp som kan anses motsvara skillnaden mel

lan de faktiska kostnaderna för bilens anviindning i verksamheten och de för 

verksamheten erforderliga kostnaderna. 

Mot bakgrund av utformningen av bilförmånsreglcrna är det enligt min 

mening inte lägre lika motiverat att ha kvar den särskilda värderingsregeln 

för fömansföretag. Med hiinsyn till detta och för att uppnå en viss förenkling · 

bör siirr~geln tas bort. 

Jag kommer senare (avsnitt 8.12) att närmare behandla de särskilda be

skattningsreglerna för jilmamföre1ag. Bl.a. tar jag där upp ytterligare frågor 

om bilar för privat användning. 

Förslaget föranleder ändringar i punkt 2 av anvisningarna till 42 § KL. 

Kos1fömul11 

Mitt förslag: Förmånsviirdet av en fri måltid om dagen (lunch eller 

middag) skall vara lika med genomsnittspriset i riket för en lunchmäl

tid av normal beskaffenhet. Förmånsvärdet av helt fri kost är lika med 

250 S'i· av genomsnittspriset. 

Förslaget i lagrådsremissen om beskattning av kostförmån vid en

staka tillfällen genomförs inte. 
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RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget har fått ett blandat mottagande. Statens pris
och konkurrensverk tillstyrker och anför att de nuvarande reglerna och sys

temet med m<°1ltidskuponger i praktiken fungerar som en priskartell. Gros
sis~forbundet s1·ensk handel hiivdar att förmånen bör betraktas som en triv
selförm{m. LRF anser att negativa effekter överväger. och att förmånen bör 

ses som friskvärd. Näringsliwts skattedelegation tillstyrker och anser att öns

kemålet om neutral beskattning väger tyngst. Svenska Revisorsamfundet 
SRS anser bl. a. att nuvarande regler snedvrider priskonkurrensen i bran
schen. Sveriges Hotell- och resta11ra11gförb1111d SHR, som befarar en försäm

rad service i branschen, anser att förmånen i likhet med arbetarskydd och 

företagshiilsovård bör anses som en del av arbetslivet. TCO godtar förslaget 

men befarar hälsorisker och risk för ökad sjukfrånvaro. Dagligvaruleveran
törers förbund DLF menar, i likhet med SHR, att förslaget kommer att 

drabba främst lagavlönade. De personalsociala skäl som regeringen tidigare 

åberopat för den nuvarande subventionen kvarstår enligt DLF. Företrädare 

för den bransch som tillhandahåller kuponger anser bl. a. att ett slopande av 

nuvarande regler mftste kombineras med åtgärder som leder till neutralitet 
mellan personalmatsalar och andra restauranger. Som ct~ alternativ fram
h{11ls möjligheten att sänka subventionsgraden. 

Skälen för mitt förslag: Gällande ordning innebär att arbetsgivaren har 

möjlighet att utan beskattningskonsekvenscr för den anställde subventio
nera 40 l,'.( av genomsnittspriset i riket för en lunchmåltid av normal beskaf

fenhet. Den anstiillde förutsätts med andra ord själv betala 60 % av denna 

kostnad. 

Dessa regkr infördes den l januari 1988 (prop. 1987/88:52, SkU 8, rskr. 

96, SFS 1987: 1303) men innebar i huvudsak en lagreglering av tidigare praxis 

pä omrt1dct. Det nya systemet innebär dels att subvcntionsnivån kom till ut

tryck i lag. dels att genomsnittspriset bestäms pä grundval av prisinsam
lingar. När det gäller beskattningsnivån som sådan ansåg föredragande stats
rådd bl. a. personalsociala skäl tala för att förslaget borde utformas så att 
någon väsentlig förändring inte skulle ske för flertalet anställda med kostför
mån. Värdet borde vidare gälla alla typer av måltider, innefattande såväl 
måltider mot kuponger som sådana som t. ex. tillhandahålls i personalmat
salar. 

Kommitten har påpekat att de nuvarande värdcringsreglerna utgör ett av
steg från en neutral beskattning och föreslår därför att förmånen i fortsätt

ningen värderas till genomsnittspriset för en normalluch. Detta innebär i 

princip att kostförmån inte subventioneras till någon del. 

Jag vill till en början framhålla att reformens målsättning i stort innebär 

en mer likformig beskattning av bl. a. löneförmåner. Vidare innebär försla

get om kraftigt siinkta skattesatser delvis nya förutsiittningar för värderingen 
av förmtmer. 

Nagra remissinstanscr har anfört att subventionerade måltider bör anses 

som en del av arbetslivet dler friskvård och därmed utgöra personalvård. 

Om arbetsgivaren subventionerar anställdas måltider är detta emellertid en 

inbesparing av levnadskostnaderna för den anställde. Jag kan inte dela upp

fattningen att det skulle röra sig om skattefri personalvård. Den omständig-

Prop. 1989/90: 110 
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heten. att t. ex. arhetarskyddsstyrelsens föreskrifter om personalutrymmen Prop. 1989/90: 110 
behandlar iiven matutrymmen. inverkar inte på min bedömning. 

Min principiella uppfattning i denna fråga innebär inte att jag saknar för

ståelse för den betydelse en god kosthållning kan ha för de anställdas all

männa hälsotillstånd och arbetsprestationer. I grunden utgör detta emeller

tid inte en fråga för beskattningen. 

Även andra skäl än sådana som mer direkt har att göra med en likformig 

beskattning av förmfmcr hos den anställde talar för ett slopande av de nuva

rande reglerna för kostförmån. Jag syftar då bl. a. på de synpunkter som 

framförts t. ex. av statens pris- och konkurrensverk. Sannolikt förhåller det 

sig st1. att ett slopande av sådana siirregler som den förevarande på sikt leder 

till neutralitet och en effektiv utveckling i branschen. Detta ligger i linje med 

de övergripande målen för skattereformen. 

Jag anser alltsa att värdet av kostförmån som arbetsgivaren tillhandahåller 

i fortsättningen hör avse genomsnittsprisct i riket för en lunchmåltid av nor

mal beskaffenhet. Den anställde kommer om priset för måltiden är lägre att 

beskattas för mellanskillnaden. 

Om emellertid en personalrestaurang inte till någon del subventioneras av 

arbetsgivaren men t. ex. stordriftfördelar medger att det pris som tas ut av 

den anställde understiger det genomsnittliga priset i riket för en lunchmåltid 

av normal beskaffenhet bör det inte komma i fr<"1ga att beskatta den anställde 

för mellan~killnaden. I sådana fall kan det lägre priset inte anses betingat 

av någon subvention frän arbetsgivaren och någon förmånsbeskattning blir 

diirför inte aktuell. Det bör framhållas att det i dessa situationer måste vara 

klarlagt att marknadsmässiga villkor styr förhållandet mellan arbetsgivaren 

och t. ex. restauratören. 
Med anlt::dning av synpunkter vid remissbehandlingen från bl. a. TCO an

g;lende beskattningsreglerna vid s. k. pedagogiska måltider vill jag hänvisa 
till att det även i fortsättningen bör finnas en möjlighet till jämkning av för

månsvärdet om det föreligger synnerliga skäl. I s{\dana frågor utfärdar RSV 

rekommendationer för tillämpningen. 

I lagrädsremissen togs särskilt upp frågan om beskattningskonsekvcnscrna 

för den anställde niir arbetsgivaren subventionerar måltider vid enstaka till

fällen. Om en arbetsgivare st[tr för kostnaden för anställdas måltider bör 

denna förmån anses utgöra en inbesparad levnadskostnad för den anstiilldc 

oavsett om förmtmen erhålls under en Hingre period eller om den utgår ex

empelvis i samband med representation vid enstaka tillfälle. Mot bakgrund 

av att rättsläget på denna punkt dock kan anses i viss män oklart föreslogs i 

lagrädsremissen ett klargörande. Förslaget innebar att kostförmån även vid 

enstaka tillfälle skall tas upp till beskattning. 

Jag kan instämma i den principiella inställning angående rättsläget som 

kom till uttryck i lagradsremissen. Emellertid måste det enligt min mening 

anses föra för l:lngt att även vid enstaka tillfällen av representation beskatta 

den anstiillde för värdet av eventuell kostförmån, bl.a. eftersom det inte utan 

vidare kan tas för givet att det skulle röra sig om inbesparad levnadskostnad. 

Motsvarande resonemang kan föras när det gäller kostförmån vid enstaka 

arbetsmältider och vid enstaka tillfälle under tjänsteresa och liknande. Inte 

heller i sådana fall bör normalt nt1gon beskattning bli aktuell. Däremot bör 328 



skattepliktig kostförmån anses föreligga om måltid tillhandahålls t. ex. vid Prop. 1989/90:110 
representation vid ett större antal tillfällen eller vid personalkonferenser, ut-

bildning och liknande om mältiden inte bara avser enstaka tillfällen. 
Förslaget om skatteplikt för kostförmån vid enstaka tillfälle bör alltså inte 

genomföras. 
Förslaget föranleder ändringar i punkt 3 av anvisningarna till 42 S KL. 

Lagrådet har haft vissa synpunkter på förslaget. Jag återkommer till detta i 

specialmotiveringen. 

Resl:formå11er 

Mitt förslag: Den nuvarande skattefriheten för rcscförmåncr som ut

går till anstiillda i trafik- eller resebyråföretag slopas. 

RIJli'K:s förslag: Övc:rensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Rcmissutfallet är splittrat. RSV tillstyrker med det till

lägget att skattefriheten för personalrabatt bör slopas. Svenska Revisorsam
f1111dl'f SRS tillstyrker, liksom även TCO i princip. Den sistnämnda organisa

tionen anser dock att förmånen, bl.a. med hänsyn till att det rör sig om s.k. 

standby-resor. inte bör värderas till fullt pris. /nternational Air Transport As
.wciation. JA 'l>l anför bl. a. att förmilnerna inte utgör kompensation och där

för inte någon inkomst som kan beskattas. Handelns arbetsgivarorganisa
tion, HAO hlivdar att resorna hör vara skattefria med hänsyn till reglerna 

om personalrabatt, samt att det är omöjligt att göra en rimlig bedömning av 

förmånsviirdet. SAS åberopar synpunkterna från TATA och anför vidare 

bl.a. följande. 1 första hand utgär resorna på grund av sedvänja i branschen, 

i andra hand som personalrabatt. Enhetlighet inom Norden och EG bör ef

tersträvas. För de anställda föreligger ett behov av produktkännedom. Ef

tersom den anstiillde betalar bolagets självkostnadspris är det inte fråga om 

n<igon subvention. 
Skälen för mitt förslag: Enligt gällande ordning är förmån av fri resa skat

tepliktig (punkt 3 av anvisningarna till 32 § KL). Fria och subventionerade 

resor för anställda i trafik- och resebyråföretag utgör emellertid inte skatte

pliktig intäkt (punkt 8 ;iv anvisningarna till 32 §). 

Detta särskilda undantag frän skatteplikt. som funnits alltsedan KL:s till

komst. inskrlinktes vid 1987 <'1rs översyn av förmånsbeskattningen till att avse 

endast en inre krets bestående av den anställde, dennes make eller sambo 

och barn under 18 ;\r. 
Den nuvarande skattefriheten för reseförmåner för den aktuella yrkeska

tcgorin utgör ett undantag frän vad som gäller allmänt. En skattereform med 

den inriktning som generellt förcsläs gör det angeläget att ompröva detta av

steg från neutralitetskravet. Utomordentligt starka skäl bör alltså krävas för 

att i samband med reformen bibehålla de nuvarande särreglerna för denna 

kategori. 

Enligt min mening kan förhållandena i resebranschen inte anses så sär

präglade att ett generellt undantag från skatteplikt för rescförmåncr i dessa 

fall iir sakligt motiverat. Jag vill vidare framhålla följande. 329 



Resefönrn'mer, i likhet med andra förmåner i tjänsten, är i princip av skat- Prop. 1989/90: 110 
tepliktigt slag. Mot bakgrund av att förmånen av fri eller subventionerad 
resa i det enskilda fallet kan ha ett betydande värde. kan jag inte dela en 
uppfattning som g{1r ut på att det skulle röra sig om någon personalvårdande 
trivselförmän. Det förhållandet att priset för den anställde ibland kan mot-
svara företagets självkostnadspris, och att t. ex. tomma platser i flygplan kan 
sakna värde för arbetsgivaren. har i sig inte något samband med frågan om 
skatteplikt. Sådana faktorer har snarare att göra med frågan om hur värdet 
för den anställde kan beräknas. 

Jag anser alltsä överviigande skiil tala för ett slopande av det nuvarande 
generella undantaget för skatteplikt för reseförmåner för anställda i trafik
ellcr rcscbyrilföretag. 

Otvivelaktigt kan det i enskilda fall uppkomma svårigheter att avgöra om 
en reseförm<lr1 är skattepliktig eller inte. Så kant. ex. vara fallet om en ar
betsgivare i resebranschen anser det nödvändigt att en anställd företar vissa 
resor för att lära känna verksamheten. Vid en bedömning av nyssnämnda 
fr~1gor bör emellertid sedvanliga principer gälla. T den mån en resa i det sär
skilda fallet utgör resa för fullgörande av tjänsten kan det alltså inte anses 
röra sig om någon skattepliktig förmån. 

Som utgtmgspunkt för värderingen bör det verkliga marknaclsvärdet gälla. 
Givetvis kan hf1rvid de närmare villkoren för resan såsom vid t. ex. stanclby
n:sor inverka på frågan till vilket belopp förmånen skall tas upp. Avvikelser 
frän marknaclsvärclet kan endast godtas i elen mån det rör sig om personalra
batt enligt vad som berörts i det föregående. 

Förslaget föranleder iindringar i punkt J och 8 av anvisningarna till 32 § 

KL. 

Förmån al" rämefria eller lågförrän!ade lån 

Mitt förslag: Reglerna om rlintetillägg för räntefria eller lågförräntade 
lfm frän arbetsgivare slopas. Rlinteförmåner tas i stället upp till be
skattning i inkomstslaget tjänst, vilket medför att socialavgifter tas ut. 
Det beskattade beloppet blir avdragsgillt enligt vad som gäller förrän
tekostnader. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 
Remissinstanserna: De remissinstanser som haft synpunkter pä frågan till

styrker i princip förslaget. Hol"riitten över Skåne och Blekinge anser att kom
mittens motivuttalanden av~ecndc nivån för marknadsränta och lån som för
medlats av arbetsgivaren men utbetalats av annan bör komma till uttryck i 
lagtext eller verkställighctsförcskrifter. RSV och Svenska Revisorsamfundet 
SRS framhåller att förslaget bör medföra ett slopande av särreglerna av
seende län i fåmansföretag. TCO anser att ett slopande av de nuvarande reg
lerna inte bör hindra skattefrihet för något lägre ränta för t.ex. bankan
stiillda. 

Skälen för mitt förslag: Gällande ordning avseende ränteförmåner innebär 330 



att förmånen inte utgör intäkt av tjänst för den anställde. T stället påförs ett Prop. 1989/90: 110 
räntetillägg enligt rekommendationer av riksskatteverket. Tillägget avser ett 

belopp som utgör skillnaden mellan erlagd ränta och sedvanlig ränta och 
heaktas enhart vid beräkningen av underlaget för tilläggsbelopp enligt de nu-

varande reglerna i I 0 § 6 mom. STL. Enligt RSV :s anvisningar utgör sedvan-
lig ränta en riinta som motsvarar det Higsta av riksbankens diskonto vid årets 

ingång och utgång plus två procentenheter. Räntetillägg kommer emellertid 

bara i fråga om den erlagda räntan understiger sedvanlig ränta med mer än 

2 000 kr. 

De redovisade reglerna tillkom i samband med 1982 års skattereform och 

är att se mot bakgrund av de avdragshegränsningar som då infördes. 

Ett av huvudförslagen i 1991 års skattereform är att den statliga inkomst

skatten bortsett från ett grundbclopp slopas för det stora flertalet. Reformen 
är med anledning bl. a. härav uppbyggd på ett sätt som innebär att de nuva

rande reglerna i SIL om underlag för tilläggshelopp slopas. Ändringarna gör 

det nödviindigt att på annat sätt beakta ränteförmåner. 

Räntcförmfmcr utgör i likhet med andra förmåner för anställda en för

m<'mstyp som utgär på grund av tjänsten. Jag anser, i likhet med kommitten, 

att ränteförmäner i fortsiittningen bör beskattas i inkomstslaget tjänst. Jag 

delar även kommittens uppfattning att det saknas anledning att behålla ett 

skattefritt bottenbelopp. En följd av förslaget är att ränteförmåner även 

kommer att ingå i underlaget för socialavgifter. 

Som kommitten föreslagit bör vidare ett helopp som motsvarar förmånen 

vara avdragsgillt som räntekostnad. En sådan hehandling innebär att skatte

reglerna blir neutrala även p[i utgiftssidan. 

T fråga om räntcförmfrner till företagsledare eller honom närstående per

son i famansföretag gäller för niirvarande särskilda regler. 

Även i fortsättningen hör ränteförmåner i dessa fall behandlas särskilt (av

snitt 8.12.3). De nu föreslagna reglerna, som hl. a. medför avdragsrätt för 
belopp som motsvarar riinteförmfmen enligt reglerna i inkomstslaget kapital 
bör allts<l inte gälla räntcförmaner i fämansföretag. 

Med anledning av synpunkterna från hovrätten vid remissbehandlingen 
kan nämnas att de nuvarande reglerna i 10 § 6 mom. SIL innehåller en be

stiimmelse som innebiir att med lån från arbetsgivare eller uppdragsgivare 
skall likställas annat län om det finns anledning anta att denne har förmedlat 
lånet. Kommitten har berört dessa bestämmelser. men inte föreslagit någon 
uttrycklig motsvarighet i lagförslaget. Jag delar hovrättens uppfattning och 

anser att lagtexten bör kompletteras. 

I fräga om hur marknadsräntan bör heräknas har kommitten i specialmoti

veringen till sitt författningsförslag ansett att härmed bör avses statslånerän

tan i slutet av november året före beskattningsåret med tillägg av en procent

enhet. 

Den föreslagna nivån är rimlig. Regeln bör dock, som hovrätten ansett, 

komma till uttryck i lagtext. De föreslagna reglerna bör tas in i en ny anvis

ningspunkt 10 till 32 * KL. Vidare slopas JO* 6 mom. STL. 

Lagrådet tar i sitt yttrande över förslaget upp - utöver redaktionella syn-

punkter - bl. a. frågor med anknytning till statslåneräntan och lån till pcrso-
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ner som lämnat sin anställning. Lagrådets synpunkter behandlas i specialmo- Prop. 1989/90: 110 
tiveringen. 

Förslaget föranleder vidare ändringar i de regler som berör deklarations

skyldighet och kontrolluppgifter. Vad gäller de sistnämnda frågorna har jag 

för avsikt att senare ilterkomma med förslag till författningsändringar. 

600-k ronorsregeln 

Mitt förslag: Förmåner, som inte utgör personalvård eller är särskilt 

undantagna, är skattepliktiga från första kronan. Förslaget innebär 

att den s.k. 600-kronorsregcln slopas. 

En viss skattefrihet behålls för tiivlingsvinster som utgår i annan 

form iin kontant ersättning. Skattefrihet föreligger om vinsten avser 

minnesföremål eller om värdet inte överstiger 0, 1 basbelopp eller för 
närvarande 300 kr. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Rcmissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig. Kam

marriillen i Stockholm avstyrker och anför att ett slopande skulle leda till 

praktiska och administrativa svårigheter. Kammarrätten anser dessutom att 

beloppet 600 kr bör räknas upp med utgimgspunkt från det ursprungliga vär

det. TCO tillstyrker, men befarar att ett slopande kan bli ett komplicerande 
inslag i systemet. Riksidrottsförbundet är starkt negativt till förslaget om slo

pad 600-kronorsregel och anför att det kommer att medföra beskattning av 

så gott som samtliga tävlingsvimter och skyldighet för arrangören att upp
rätta kontrolluppgift då värdet överstiger JUU kr. 

Skälen för mitt förslag: Den nuvarande 600-kronors-regeln (32 § 3 f mom. 
KL) innebär, att förmåner som är skattepliktiga ändå inte skall tas upp som 

intäkt om det sammanlagda viirdet per år uppgar till högst 600 kr. Regeln tar 
inte sikte på förmåner som utgått som kontantersättning eller utgör direkt 
vederlag för utfört arbete. Den avser inte heller förmåner som kan erhållas 
mot kuponger eller förmåner som enligt särskilda regler värderas enligt scha

blonmässiga grunder. 

Regeln fick sin nuvarande lydelse den 1 januari 1988 i samband med 1987 

flfs allmänna översyn av beskattningen av naturaförmåner (prop. 
1987/88:52. SkU 8. rskr. 96, SFS 1987:1303 m. fl.). En motsvarighet till re

geln har dock funnits alltsedan år 1956. Den bestämmelsen tog sikte på baga

tellartade förmåner och beloppet uppgick ursprungligen till 400 kr. År 1974 

höjdes det till 600 kr. 

I samband med 1987 års översyn av förmånsbeskattningen (prop. 

1987/88:52 s. 49 f.) anförde föredragande statsrådet som ett skäl för ett bibe
hållande av en liknande regel. att kritik kunde riktas mot att en arbetsgivare 

som under uppbördsansvar redan vid uppbördstillfället skall göra en riktig 

bedömning i skattepliktsfrågan. skulle behöva vara beroende av ett framtida 

ställningstagande av skattemyndigheterna. Det anfördes vidare att syftet 

med en bibehftllen regel inte var a~t öka det s~attcf~ia området utan i stället 332 



att underlätta bedömningen i skattepliktsfrågan för de berörda. Prop. 1989/90: 110 
Inriktningen av skattereformen mot en mer enhetlig och neutral beskatt

ning av arbetsinkomster innefattande förmåner av skilda slag medför att frå

gan om 600-kronorsregeln fär anses ha kommit i ett nytt läge. Det framstår 

dessutom som tveksamt om denna bestämmelse i sig är ägnad att underlätta 

gränsdragningen mellan t.ex. personalvitrdsförmåner och förmåner som är 

skattepliktiga. Det är, bl.a. med hänsyn till den uppstramning jag föreslår av 

förutsiittningarna för att vissa förmåner skall kunna hänföras till personal

vård. inte uteslutet att ett slopande av 600-kronorsregeln i själva verket kan 

bidra till en klarare åtskillnad i framtiden. 

Jag föreslår alltså att 600-kronorsregeln i 32 § 3 f mom. KL slopas och att 

förmåner som inte utgör personalvård eller är särskilt undantagna från skat

teplikt beskattas från första kronan. 

På t::tt område för dock ett slopande av regeln mindre tilltalande konse

kvenser. Jag syftar här pä de av Riksidrottsförbundet påtalade effekterna. 

För niirvarande gäller enligt anvisningar som utfärdats av RSV att tävlings

vinstcr i samband med idrottslig verksamhet i viss utsträckning är undan

tagna friin skatteplikt. Undantaget avser bl.a. medaljer, plaketter o.d. som 

har karaktären av minnesföremål. Vidare kan vinster i viss utsträckning un

dantas från beskattning till följd av 600-kronorsregeln. 

Även i fortsättningen hör sådana vinster som har karaktär av minnesföre

mål vara undantagna. Vidare bör tävlingsvinstcr som består av t.cx. nytto

föremiil undantas frf111 skatteplikt om värdet inte överstiger 0,1 basbelopp 

avrundat till närmaste hundratal kr. eller, för närvarande, ca 300 kr. I dessa 

fall utgår dfi givetvis inte heller socialavgifter. Förslaget utgör dessutom en 

förenkling bl. a. genom att skyldighet att lämna kontrolluppgift inte förelig

ger om de angivna förutsättningarna är uppfyllda. 

Förslaget föranleder ett tillägg i 19 * KL. 

Förslaget medför vidare behov av ändringar i de regler som berör kontrol
luppgiftsskyldighet. I denna del har jag för avsikt att senare återkomma med 

förslag till författningsändringar. 

5.3.2.2 Vissa avtalsförsäkringar 

/11/ed11i11g 

I dett<1 avsnitt behandlas skatte- och avgiftsreglerna för vissa s.k. avtalsför

siikringar. De försiikringar som avses är tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 

försäkring om avgängsbidrag (AGB). avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och 

trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). 

Föfätikringarna grundar sig på kollektivavtal och premierna bestäms efter 

schablonmässiga grunder. De erläggs av arbetsgivaren eller finansieras isär

skild ordning för vissa kategorier. I vissa fall förekommer försäkringsskydd 

utan samband med tecknad försäkring. 

Dessa försäkringar och därmed likställda anordningar är för närvarande 

fön:mfil för skattemässig särbehandling. Premieförmän eller motsvarande 

beskattas inte hos den anställde. Vidare gäller att utfallånde belopp endast 

beskattas i viss utsträl:kning. 333 



Ett gemensamt drag för de berörda försäkringsförmånerna är att de åt- Prop. 1989/90: 110 
njuts i samband med tjänsten eller yrket. Vid en skattereform som syftar till 
en neutral beskattning av arbetsinkomster aktualiseras frågan om den nuva-

rande särbehandlingen i skattehänseende bör bestå eller inte. 

N11mrande regelsystem i hul'llddrag 

Beskattningsregler m.rn. 

TG L eller tjänstegruppliv kan ge ersättning till efterlevande vid dödsfall. Ef

tersom TGL kan ses som en kapitalförsäkring sker inte någon beskattning 
av utfallande belopp. Premiekostnaden är schablonmässigt bestämd till viss 

prm:entsats av lönesumman för dem som omfattas. 

Statligt anställda omfattas av ett med TGL jämförbart skydd genom an

ställningen. dvs. utan att försäkring tecknas. Vissa särskilda kategorier som 
t.ex. lantbrukare och yrkesfiskare har också ett motsvarande skydd, vilket 

finansieras i särskild ordning. 

Någon beskattning av premieförmånen sker inte hos den enskilde. 

AGB eller försäkring om avgångsbidrag kan ge ersättning vid förlust av 

anställning och vid långvarig arbetslöshet därefter. Ersiittningen kan utgå i 

s.k. A-belopp. vilket beräknas med utgångspunkt för den friställdes ålder 

och inkomstbeskattas. Vidare kan ersättning även utgå i form av s.k. B-be

lopp vars storlek beror av ålder och arbetslöshetens längd. Detta belopp be

stäms efter särskild prövning och är skattefritt enligt nuvarande regler. 

Premierna är i likhet med vad som gäller för TGL schabloniserade och 

n~1gon förmimsbeskattning sker inte. 

AGS eller avtalsgruppsjukförsäkring kan ge kompletterande ersättning ut
över den allmänna försäkringen vid sjukdom och förtidspension. På grund 
av att AGS enligt nuvarande regler behandlas som en kapitalförsäkring sker 
inte nägon beskattning av utfallande belopp. 

Premierna är schahloniserade och någon förmånsbeskattning sker inte. 
TFA eller trygghetsförsäkring vid arbetsskada kan ge ersättning utöver 

den allmiinna försäkringen bl.a. vid akut sjukdom och invaliditet. Försäk
ringen iir uppbyggd som en av arbetsgivaren tecknad ansvarighetsförsäkring. 

Principiell skatteplikt föreligger för utfallande belopp. utom såvitt avser s.k. 

dagersiittning vilken kan uppgå till högst 204 kr. 

Premierna är schabloniserade och någon förmånsbeskattning sker inte. 

Socialavgifter 

Varken premieförmtmen eller utfallande belopp från de berörda försäkring

arna iir förem<il för socialavgifter. De är inte heller förmånsgrundande i soci

alförsäkringssystemet. Delvis beror detta på att skatteplikten endast är par

tiell. Fiirhilllandet har emellertid också att göra med uppbyggnaden av soci

alförsiikringslagstiftningen. 

Sa111ma11fattni11g och allmänna utgångspunkter 

De berörda försäkringarna är föremål för skattemässig särbehandling där

igenom att premieförmånen inte beskattas hos den enskiJde_ samt genom att 334 



utfallande belopp beskattas endast delvis. Att premieförmånen inte beskat- Prop. 1989/90: 110 
tas har sin bakgrund bl. a. i praktiska skäl som svårigheter att få fram ett 
riittvisande viirde. Tidigare fanns dessutom ett försäkringsavdrag för kapital-

försäkringar. 
En annan bakgrund till den skattemässiga särbehandlingen bl.a. vad be

träffar utfallande belopp har varit att dessa försäkringar ansetts komplettera 

den allmänna försäkringen på ett angeläget sätt. 

Särbehandlingen av försäkringarna utgör alltså ett klart avsteg från en 

neutral beskattning av förmåner i tjänsten. I likhet med RINK anser jag att 
skattereglerna bör omprövas i samband med skattereformen. Utgångspunk

ten hör därvid vara. att beskattning i princip bör ske antingen för premieför

mån eller för utfallande belopp i sin helhet. Vidare hör försäkringsförmå

nerna beläggas med antingen socialavgifter eller särskild löneskatt. 
Övervägande skäl talar alltså för att förslaget i huvudsak genomförs enligt 

kommittens grundtankar. De invändningar som rests mot förslaget kan i nå

gon avgörande utsträckning inte heller anses vara av principiell art utan 

framstår i huvudsak som kostnadsmässiga. 

Jag vill upprepa vad kommitten anfört, nämligen att intresset av särbe

handling måste vägas mot ett allmänt krav på skattemässig neutralitet och 

att de siinkta skattesatser som föreslås i reformen bör vägas in. När det gäller 

socialavgifter iir jag medveten om att förutsättningarna kan komma att änd

ras i nf1got högre grad. Detta är emellertid en konsekvens av att alla skatte

pliktiga förmåner och ersättningar i tjänsten bör bilda avgiftsunderlag. 

Lagrädet har kritiserat förslaget om beskattning av premie för TGL (se 

nästa avsnitt). Med anledning av lagrådets synpunkter bör förslaget i lagråds

remissen vad beträffar TGL eller tjänstegruppliv inte genomföras i sin före

liggande utformning. I denna fråga har jag för avsikt att återkomma till hös

ten med förslag till ;ltgärder som är ägnade att medföra en mer neutral skat
te- och avgiftsm~issig behandling. 

Lagrådet har vidare framhtillit all de förslag som rör förm[rnsgrundande 
inkomster samt uttag av socialavgifter och särskild löneskatt fordrar ytterli

gare avgränsningar och preciseringar bl. a. beträffande ersättningar som ut
går enligt vissa avtalsförsiikringar. Jag har varit medveten om detta och har 
för avsikt att i ett senare sammanhang lägga fram förslag till den ytterligare 
lagreglering som är erforderlig på detta omrade. Jag kommer emellertid i 
det följande i samband med behandlingen av de olika avtalsförsäkringarna 
att ange grunderna för hur enligt min mening uttag av socialavgifter resp. 

siirskild löneskatt bör ske. 

"fjii11s1egrupplir ( TG /, 111.fl. J 

Mitt förslag: Inga iindringar vidtas nu hetriiffande den skatte- och av

giftsmässiga behandlingen. Frugan skall övervägas ytterligare. 

RINK:s förslag: RINK förcsliir att förmånen av betald premie eller intjä

nad förm{111 beskattas hos den anställde eller yrkesverksamme. 335 



Remissinstanserna: Förslaget har fått en omfattande kritik. RFV, som an- Prop. 1989/90: 110 
ser det angeläget att de nuvarande särrcglerna slopas, tillstyrker dock. För-
siikri11gsinspek1ione11 anser att det bör övervägas att även i fortsättningen un-
danta TGL från skatteplikt. Näri11gslivets skuttedelega1ion framhåller bl.a. 
praktiska svårigheter. SA F anser det stötande med en beskattning av en pre-
mieförmän när något försäkringsbelopp inte är garanterat. Inkomstskatt, so-
cialavgiftl.'.r och avkastningsskatt skulle komma att minska värdet med ca 65 
procent. TCO anser att vägande socialpolitiska mål talar mot beskattning. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande ordning gäller att förmån av fri 
grupplivförsäkring inte skall tas upp som intäkt (32 § 3 a mom. KL). Drygt 
två miljoner verksamma i enskild tjänst torde omfattas av TGL, som hand
has av AFA (arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag). Premierna är scha
bloniserade och utgar efter viss procentsats på lönesumman för skilda hu
vudkategorier. Statligt anställda omfattas av gruppliv genom anställningen, 
utan premie. För kommunalt anställda finns ett särskilt försäkringsbolag 
som handhar försiikringen. KFA (Kommunernas försäkringsaktiebolag). 

För vissa kategorier galler ett särskilt försäkringsskydd (GLA). Detta av

ser lantbrukare. yrkesfiskare. skogsbrukarc och renskötare. För lantbrukare 
sker finansieringen inom ramen för de belopp som tillerkänts jordbruket 
som kompensation till följd av kostnadsutvecklingen och anpassningen av 
jordbrukarnas inkomster till den allmänna inkomstutveeklingen. För yrkes
fiskare gäller att finansieringen sker genom medel via prisregleringskassan 
för fisk. För skogsbrukare sker finansieringen över skogsvårdsavgiften och 
för renskötare över anslaget till främjande av rennäringen. 

Premien för grupplivförsäkring utgör för närvarande en avdragsgill kost
nad i jordbruk eller rörelse (punkt 2 av anvisningarna till 22 §och punkt 9 
av anvisningarna till 29 ~KL). 

Tjänstegruppliv tillkom ursprungligen genom kollektivavtal år 1961 och 
skattefrihet beslutades år 1963. 1 och med att flera kategorier alltefter årens 
lopp fött ett motsvarande försäkringsskydd har reglerna i KL efter hand an
passats härtill. 

Redan niir de ursprungliga skattereglerna tillkom framhölls i förarbetena 
att premien formellt borde beskattas. På den tiden var dock premien av
dragsgill inom det s. k. försäkringsavdraget. En tyst kvittning förordades där
för. Vidare förelåg svårigheter att individualisera premien. 

För att TGL m.fl. skall erhålla en skattemässigt neutral behandling krävs 
det, som kommitten föreslagit. i princip att premien eller intjänad förmån 
beskattas hos den anställde eller yrkesverksamme. 

I det följande kommer jag att ta upp några av de skäl som av remissinstan
scrna framhållits mot en sådan beskattning. Därefter kommer jag att redo
visa min egen bedömning. 

Försäkringsinspektionen framhåller bl.a. följande. Premiesättningen sker 
schablonmässigt. Sannolikheten för försäkringsfall varierar emellertid bero
ende på bl.a. ålder. arbetstid och familjesammansättning. Först vid försäk
ringsfall får försäkringsgivaren kännedom om vederbörande varit anställd 
resp. egenföretagare. För att någon skall vara skattskyldig för förmånen av 
TGL måste det därför i förväg utredas om han verkligen omfattas av försäk
ringsskyddet. 336 



En tiinkbar följd av förmånsbeskattning av premiekostnaden är att solida- Prop. 1989/90: 110 
riteten mellan försäkringstagare och försäkrade hotas. Det nuvarande syste-
met innebär att premiekostnaderna fördelas på arbetsgivaren efter antalet 
anställda. Hänsyn till riskfördelning mellan olika kollektiv tas inte. En möj-
lig konsekvens kan bli att sådana krav reses, t.ex. lägre premier för yngre 
kollektiv än för iildre. Vidare kan en följd bli att den anställde vill stå utanför 
systemet. Det iir inte uteslutet att en sädan rätt kan föreligga. 

Näringslivets skattedelegation framhåller att lönen även för en anställd som 

saknar efterlevande ingår i underlaget trots att ersättning aldrig blir aktuell. 

TCO anser att det finns viigandc socialpolitiska skäl mot beskattning. TGL-
för~äkringarna ger arbetstagare med hög individuell skaderisk ett livförsäk-
ringsskydd till låg kostnad och utan individuell hälsoprövning. Om TGL-för-
säkringarna förlorar sin nuvarande kostnadsfördel får grupper med låg 
skaderisk ekonomiska incitament att i stället täcka sitt försäkringsbehov ge-
nom individuella livförsäkringar. Följden blir ökade kostnader och ett för-
sämrat skydd för mer utsatta grupper. 

KFA (Kommunernas försäkringsaktiebolag) anför bl.a. I det enskilda fal
let korresponderar oftast inte försäkringsskydd och premie. I ytterlighetsfal
let- där arbetsgivaren försummat att teckna avtal med KFA-står KFA ändå 
försäkringsansvar. Försäkringen har bl.a. tack vare det enkla premiedebite
ringsförfarandet mycket låga administrationskostnader. Eftersom endast 
riskpremie betalas förekommer inget individuellt sparande och det finns 
alltså inga aterköpsvärden som någon kan få sig tilldelad. Det är felaktigt 
att tikstiilla denna avtalsförsäkring med individuell kapitalförsäkring där det 
uppkommer ett sparande över vilket försäkringstagaren kan disponera. 

Det har av de avtalsslutande parterna ansetts ligga ett stort socialt värde i 
att arbetstagaren via sin anställning får ett försäkringsskydd, som snabbt ger 
hans efterlevande ett betydande ekonomiskt stöd, om han avlider. Samma 
ståndpunkt har statsmakterna intagit hittills, eftersom man ansett att en sär
behandling av bl.a. tjänstegrupplivförsäkringen varit motiverad då den byg
ger ut det sociala trygghetsnätet på ett angeläget sätt. Enligt styrelsens upp
fattning har ingenting inträffat som föranleder en ändring av denna bedöm
ning. Med hänsyn härtill och att värdet av premien, hur värdet än skall be
stämmas, är så lågt är det enligt KFA:s styrelses uppfattning rimligt att denna 
löncförmån inte skall tas upp till beskattning hos arbetstagaren. 

Ett bättre beskattningsalternativ skulle vara, med hänsyn till dels möjlig
heterna att bibehålla försäkringen, dels den enklare skatteadministrationen 
att de berörda försäkringsbolagen betalade en avgift på premiekostnaderna. 

Förenade Liv anser förslaget stötande bl.a. därigenom att beskattning blir 
aktuell trots att vederbörande i det enskilda fallet kanske inte får ersättning. 
Enligt bolaget skulle vidare dubbelbeskattning kunna komma i fråga vid 
samtidiga anställningar. Vidare befarar bolaget att en likabeskattning kan 
komma att medföra krav på att gå ur TGL-systemet, vilket bygger på solida
ritet. I ~å fall riskeras ett sönderfall. 

För egen dd gör jag följande bedömning. 

Förslaget avseende TGL avviker fran kommittens förslag till beskattnings
åtgärdcr för övriga avtalsförsäkringar så till vida att det tar sikte på en be

skattning av genomsnittlig premiekostnad eller intjänad förmån i stället för 
utbetalade belopp. Motivet för detta är att TGL kan betraktas som en kapi
talförsiikring och att belopp som utbetalas från sådana försäkringar inte be
skattas enligt nuvarande principer. 

22 Riksdagen 1989/90. Sam!. i. l\ir 110 Del i 
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De belopp som utfaller på grund av TGL beror på arbetstid, ålder vid Prop. 1989/90:110 
dödsfallet och efterlevande. I vissa fall utbetalas endast begravningshjälp. 
För en del kategorier, t.ex. lantbrukare och yrkesfiskare, gäller som förut-
sättning för försäkringsskydd att vissa intäktskrav är uppfyllda. 

Premiesättningen sker emellertid kollektivt efter schablonmässiga grun
der. En beskattning av premiekostnad eller intjänad förmån efter samma 
grunder skulle alltså innebära ett försvagat samband med förekomsten av 
storleken av försäkringsskydd i det enskilda fallet. 

Det bör dock framhållas, att den risk som finns att något ersättningsbe
lopp inte kornmer att betalas ut eller i vissa fall endast kan komma att avse 
t.ex. begravningshjälp, inte kan anses utgöra något avgörande skäl i sig mot 
att premieförmånen beskattas. Liknande kan också riktas mot en beskatt
ning av förmån av fri kapitalförsäkring i andra fall. 

Starka neutralitetsskäl talar i och för sig för att en beskattning av premie
förmån beträffande TGL m.m. kommer till stånd enligt de riktlinjer kom
mitten angett. Jag vill här också skjuta in att samtliga försäkringar alltefter 
de tillkommit givits en icke-neutral förmånsbehandling vid beskattningen. 
När nu beskattningen av arbetsinkomster reformeras med den övergripande 
målsättningen att åstadkomma neutralitet är det av vikt för framtiden att det 
klargörs att förmfmer vid sidan av kontant lön som tillkommit genom avtal 
mellan arbetsmarknadens parter inte skall behandlas annorlunda än andra 
anställningsförmåner. Även det talar i sak för att premieförmånen avseende 
TGL beskattas. 

I lagrådsremissen föreslogs att en beskattning av förenklingsskäl borde ske 
på ett schablonmässigt sätt. Härför talade enligt remissen också att premie
kostnaden för arbetsgivaren bestäms efter schablonmässiga grunder. 

I lagrådsremissen anförde vidare dåvarande departementschefen föl
jande. 

För dem som omfattas av TGL bör den procentsats på lönesumman som ar
betsgivaren betalar i avgift fördelas på den anställde. Av förenklingsskäl bör 
procentsatsen inte anknyta till den enskildes månads- eller årsinkomst utan 
förmånsvärdet bör grundas på en tillämpning av denna procentsats på ge
nomsnittlig inkomst för den kategori som berörs. Det bör ankomma på rege
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer, att utfärda verkställig
hetsföreskrifter härom. För tjänstemän i enskild tjänst gäller att avgiften tas 
ut i form av ett fast krontal per månad. Det belopp som därvid tas ut bör 
gälla som förmånsvärde. 

Beskattningen av TGL hos den anställde bör alltså vara starkt likformig. 
Härav följer också att t.ex. individuella skillnader i arbetstid, ålder och fa
miljesammansättning bör lämnas utanför. Skatteplikten bör inte heller på
verkas i sådana situationer där den enskilde omfattas av TGL trots att arbets
givaren av olika skäl inte erlägger någon avgift. I dessa fall bör förmånen 
anses intjänad. 

För statligt anställda - som omfattas av tjänstegrupplivförsäkring utan att 
premie erläggs- bör de principer gälla som tidigare redovisats. Även här bör 
således regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med ledning 
av de principer som gäller för TG Li enskild tjänst utfärda närmare föreskrif
ter om vilka förmånsvärden som skall gälla. Vid värderingen bör vidare viss 
vägledning kunna ges av vad som gäller vid frivillig anslutning till statlig 
grupplivförsäkring. För sådana speciella grupper somt. ex. värnpliktiga och 338 



deltagare i arbetsmarknadsutbildning som omfattas av tjänstegruppliv samti- Prop. 1989/90: 110 
digt som de erhåller ersättning som är skattefri enligt särskilda bestämmel-
ser, blir någon beskattning av förmånen av grupplivförsäkring inte aktuell 
eftersom även denna förmån får anses utgöra en del av ersättningen. 

För inkomst av näringsverksamhet (de nuvarande inkomstslagen jord
bruksfastighet, annan fastighet och rörelse) föranleder förslaget att den nu
varande avc.Jragsrättcn för premie för grupplivförsäkring slopas. 

För de särskilda kategorierna lantbrukare, yrkesfiskare, skogs brukare och 
renskötare gäller enligt det föregående att de åtnjuter särskilt försäkrings
skydd och att detta finansieras i särskild ordning. Förmånen tas enligt gäl
lande regler inte upp som intäkt. För dessa bör samma principer som nyss 
redovisats tillämpas. Även för dessa bör alltså regeringen eller den myndig
het regeringen bestämmer utfärda föreskrifter om förmånsvärden. I likhet 
med vad som föreslagits beträffande dem som omfattas av TGL bör alltså 
beskattningen vara starkt schabloniserad även för dessa kategorier och grun
das på genomsnittlig inkomst för berörd kategori. Uppfyller emellertid den 
skattskyldige inte de grundläggande intäktskrav som kan gälla för försäk
ringsskydd, bör dock någon beskattning inte komma i fråga. 

Med anledning av vissa synpunkter vid remissbehandlingen bör framhål
las, att det vid samtidiga anställningar under ett beskattningsår för närva
rande ankommer endast på huvudarbetsgivaren att dra preliminär skatt på 
olika löneförmåner. Kontrolluppgiftsskyldighet och skyldighet att betala so
cialavgifter åvilar däremot även arbetsgivare som inte är huvudarbetsgivare. 

För premieförmån avseende TGL och motsvarande bör socialavgifter tas 
ut. Förmånen bör anses förmånsgrundande i socialförsäkringshänseende. 

Förslaget föranleder ändringar i 32 § 3 a mom. och justeringar i de regler 
som gäller för näringsverksamhet enligt förslaget, punkt 12 av anvisningarna 
till 22 §och punkt 23 av anvisningarna till 23 §. 

Lagrådet avstyrker i sitt yttrande förslaget om införande av skatteplikt för 
förmån av fri grupplivförsäkring enligt den i lagrådsremissen föreslagna ut
formningen. Lagrådet anför bl.a. att det krävs att förutsättningarna för 
skattskyldighet och de principer som skall iakttas vid utformningen av schab
lonerna anges med tillbörlig precision. Jag ansluter mig till de skäl lagrådet 
anför mot den föreslagna lösningen. Ändringsförslagen i lagrådsremissen 
bör alltså inte genomföras. 

Det anförda innebär emellertid ett avsteg från grundregeln att förmåner 
på grund av tjänsten, innefattande förmåner vid sidan av kontant lön utgör 
skattepliktig intäkt. Avsteget motiveras av de svårigheter som på grund av 
den speciella uppbyggnaden av tjänstegrupplivförsäkringen är förenade med 
att uppnå en likformig och neutral förmånsbeskattning hos den enskilde. 

Mitt ställningstagande innebär alltså att en förmånsbeskattning inklusive 
uttag av socialavgifter enligt de riktlinjer som föreslogs i lagrådsremissen 
inte bör komma till stånd. Det finns emellertid anledning att söka finna ett 
alternativt system för beskattning som tillgodoser den typ av krav på av
gränsningar och preciseringar som lagrådet nämner i sitt yttrande. Jag avser 
att i höst återkomma med förslag i denna fråga. 
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Al'gångsbidrag (1\GB 111.jl.) 

Mitt förslag: Utfallande belopp fr{tn AGB och motsvarande utgör i sin 

helhet skattepliktig intiikt av tjiinst. Den nuvarande skattefriheten för 

s. k. B-bdopp och motsvarande slopas. 

Utbetalningarna bör bcliiggas med siirskild löneskatt och bör inte bli 

förm[msgrundande. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget har fött ett blandat mottagande. RF\/ till
styrker. Försiikri11g1·i11spektio111'11 anser att förslaget kan innch[1lla vissa inslag 

av retroaktiv beskattning. Niirings/il'l:ts ska11ctlc/cga1ion och SA F anser att 

i\GB utgör en sakförsäkring resp. konjunkturberoenck riskförsiikring. TCO 

godtar förslaget. 

Skälen för mitt förslag: AGB eller s.k. kollektiv försiikring om avgångsbi

drag kan ge kontant ersiittning vid förlust av anstiillning t.cx. vid driftsin

skränkning eller av hiilsoskiil samt Umgvarig arbetslöshet därefter. Ersiitt

ning kan utg[1 i s.k. A- och B-bdopp eller motsvarande. Storleken av A-be

loppet sarnmanhiinger med åldern vid försäkringsfallet, medan 8-beloppct 

beror iivcn av arbetslöshetens liingd. B-bcloppct utbetalas efter särskild 

prövning. För avgångsersiittningar till statligt anställda saknas numera mot

svarighet till den fria prövningen inom AGB:s s.k. B-belopp. Motsvarande 

gäller kommunalt anstiillda. 

De nuvarande heskattningsregkrna (32 * 1 mom. tredje stycket och punkt 

11 av anvisningarna till 32 * KL) innebär att den del av det s. k. B-beloppet 
som uppgår till högst två g[mger basbeloppet (för niirvarande 59 400 kr.) un

dantas frfö1 beskattning. 

Samma regler gäller i princip om staten betalar ut ersättning enligt samma 

grunder. Avgimgsersiittning till arbetstagare som omfattas av det s. k. trygg

hetsavtalet mellan PTK och arbetsgivarorganisationen följer samma regler. 

AGB beskrivs i förarbetena till de ursprungligen införda heskattningsreg

lerna (prop. 1967:39) som en skadcförsiikring i samband med tjänst. Depar

tementschcfen ansi1g att fullstiindig skattefrihet inte kunde komma i fr[1ga 

för utfallande belopp. men ville inte motsiitta sig någon form av skattelind

ring vid ömmande omständigheter. Sådana omständighder kunde generellt 

anses föreligga vad beträffar det s.k. B-beloppet. 

Med hänsyn till reformens inriktning i stort mot en neutral beskattning av 

förmiiner pä grund av tjänsten anser jag att de nuvarande undantagsreglerna 

för s.k. B-bclopp inom AGB och motsvarande bör omprövas. Eftersom ut

betalningarna avser ersiittning för inkomstbortfall bör de alltså i sin helhet 

utgöra skattepliktig intiikt av tjiinst. 

Fi.irsiikringsinspektionen framhäller i sitt remissyttrande att förslaget kan 

ha inslag av retroaktiv beskattning eftersom premier och reservavsättningar 

delvis har beriiknats med hiinsynstagande till skattefrihet. Inspektionen p~1-

pekar dock att detta endast motsvarar en del av utbetalda belopp. 

Givetvis innebiir förslaget om beskattning av utfallande belopp i sin helhet 
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att förut~ättningarna iindras nägot för AGB m.tl. anordningar. Det förh[1l- Prop. 1989/90: 110 

landet att premier m.m. beriiknats med hiinsyn till tidigare rcgkr medför 

inte att förslaget innefattar en otillilten retroaktivitet i regeringsformens me-

ning. I sammanhanget vill jag framhålla att skattefrihet för s.k. B-belopp och 

motsvarande. enligt de övergtmgsregler jag förordar, skall gälla även fram-

deles om anstiillningcn upphört före reformens ikraftträdande den I januari 

1991. 

För närvarande erläggs inte socialavgifter för ersättningar från AGB m.fl. 

anordningar. Ersiittningarna är inte heller förmånsgrundandc. Med hänsyn 

till karaktären av engångsbelopp och då ersättningarna betalas ut sedan an

ställningen upphört såsom vid pension bör särskild löneskatt erläggas av den 

som verkställer utbetalningarna. Ersättningarna bör därmed inte heller bli 

förmånsgrundande. 

Förslaget föranleder ändringar i 32 § I mom. KL samt att punkt 11 av an

visningarna till 32 § slopas. 

Gruppsjukförsäkring (AGS m.fl.) 

Mitt förslag: Belopp som utfaller på grund av gruppsjukförsäkring 

som t.ex. AGS och motsvarande utgör skattepliktig intäkt av tjänst 

eller i förekommande fall näringsverksamhet. 

Utbetalningar från AGS och motsvarande bör beläggas med social

avgifter och blir förmånsgrundande. I det fall utbetalningarna avser 

att komplettera förtidspension bör endast särskild löncskatt tas ut. 

Sistnämnda ersättningar bör inte bli förmånsgrundande. 

RINK:s förslag: överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget har fätt ett blandat mottagande. RFV till
styrker. Försäkringsinspektionen förordar närmare överväganden i fråga om 

övergångsregler, för det fall förslaget genomförs. Näringslivets skauedelega
tion avstyrker bestämt förslaget. SAF anser det orimligt att dagens arbetsgi

vare åläggs att retroaktivt ta över ansvaret för utfästelser som gjorts av tidi

gare arbetsgivare. Swnska Revisorsamfundet SRS och TCO tillstyrker. 

Skälen för mitt förslag: AGS. som tillkom i början av 1970-talet, fungerar 

som ett komplement till den allmänna försäkringen och ger ersättning vid 

sjukdom som varar åtta dagar eller mer. Ersättning kan också utgå som kom

plement till förtidspension eller sjukbidrag. 

Ett motsvarande försäkringssystem finns för bl.a. lantbrukare och yrkes

fiskare. För statsanställda gäller numera att inget sjukavdrag görs för dem 

som har arbetsgivarinträde under de första tre månadernas sjukdom. 

AGS betraktas i skattehiinseende som en kapitalförsiikring, vilket innebär 

att utfallande belopp inte beskattas. I övrigt innebär nuvarande skatteregler, 

att förm{m av fri gruppsjukförsäkring enligt grunder som fastställs i kollek

tivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. enligt 32 * 3 a mom. 

KL ej tas upp som intäkt. 

Motsvarande skattemässiga behandling gäller för lantbrukare. yrkesfis

kare. skogs brukare och renskötare. 
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Skattefriheten utgör i grunden ett undantag från eljest gällande principer. Prop. 1989/90:110 
I samhand med reglernas tillkomst hetraktades skattefriheten som ett provi-
sorium. I prop. 1974:90 anförde departementschefen bl.a. att gruppsjukför-

säkringen byggde ut det sociala trygghetssystemet på ett angeläget sätt samt 
att man i fråga om AGS kunde godta ett avsteg från principen att utgående 

ersättningar med anledning av anställning skall hli föremål för beskattning. 

Näringslivets skattedelegation och SAF framhåller bl.a. följande i sina re

missyttranden över kommittens förslag. 

Försäkringen är en ren riskförsäkring utan sparmoment. Ett rimligt anta
gande är att krav kommer att ställas på oförändrade förmåner i avtalsför
handlingar. Under alla förhållanden kan arbetsgivarna inte rimligen åläggas 
ett ansvar för hittills gjorda utfästelser. 

Förmånsvärdet kan - vid oförändrad kostnad för arbetsgivarna - bli sänkt 
med ca 45 procent som en följd av förslaget. Det är orimligt att dagens ar
betsgivare åläggs att retroaktivt ta över ansvaret för gjorda utfästelser av ti
digare arbetsgivare. Försäkringen måste därför omprövas med utgångspunkt 
från nuvarande kostnads- och premienivå. Socialavgifts- och grundavgifts
hanteringen innebär dessutom en ansenlig administrativ påfrestning. 

Som en del i skattereformen anser jag att tiden nu är inne att ompröva skat

tefriheten för ersättningar från AGS m.fl. Eftersom utbetalningarna utgör 

ersättning för inkomstbortfall bör dessa belopp beskattas. AGS bör i detta 

sammanhang behandlas på samma sätt som en pensionsförsäkring. 

Som jag antytt beträffande AGB innebär förslaget även för AGS m.fl. gi
vetvis att förutsättningarna ändras för dem som berörs. Detta är emellertid 

en oundviklig följd av förslaget som bör ses mot bakgrund av reformen i 

stort. 
En fråga som berörts av försäkringsinspektionen är hur övergångsfallen 

bör behandlas. Frågan har också anknytning till vad näringslivets skattedele
gation och SAF anfört. Inspektionen framhåller bl.a. följande. 

Beskattningen av redan nu och i framtiden utgående sjukförmåner från AGS 
kan tänkas bli finansierad av den sjuke själv genom en lägre nettosjukpen
ning. Kompensationsnivån - 95 procent - av inkomstbortfallet efter skatt -
skulle alltså sänkas. Detta skulle innebära ett brott mot de utfästelser som 
gjorts till den som uppbär ersättning från AGS när reformen träder i kraft. 
En sådan förändring skulle vara särskilt beklaglig eftersom dessa inte har 
möjlighet att skaffa sig kompletterande skydd på annat sätt. 

Ett alternativ som troligen kommer att aktualiseras är att förmånerna höjs 
atminstone för den nyssnämnda kategorin av försäkrade så att förmånerna 
efter skatt motsvarar ungefär vad som utgår i dag. Det försäkringsbolag som 
handhar försäkringen i fråga, Arbetsmarknadsförsäkringar sjukförsäkrings
aktiebolag, AMF (s), har dock inte möjlighet att göra detta på annat sätt än 
genom en premiehöjning (om inte solvensen skall sättas i fara). Enligt upp
gift kräver ett 30-procentigt skatteuttag på utgående sjukförmåner, för oför
ändrade förmåner, att avsatta reserver höjs med nästan 50 procent eller, i 
kronor räknat, ungefär tio miljarder. Detta belopp skulle med andra ord be
höva tillskjutas av arbetsgivarna. 

Om utredningsförslaget genomförs är det mot den nu angivna bakgrunden 
rimligt att det införs övergångsbestämmelser som medger fortsatt skattehe
frielse för alla vid reformens införande pågående sjukfall. 
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Försäkringsinspektionens förslag om fortsatt skattefrihet för de ersätt- Prop. 1989/90:110 
ningar som föranleds av vid reformens införande pågående sjukfall synes 
välgrundat. Förslaget har dessutom biträtts av LO och SAF. Även RINK har 
föreslagit en liknande övergångsregel. Skattefrihet bör alltså gälla för ersätt-
ningar från AGS m.fl. om försäkringsfallet har inträffat före den 1 januari 
1991. 

Utbetalningar från AGS beläggs för närvarande inte med socialavgifter. I 
fortsättningen bör den som verkställer utbetalningarna erlägga socialavgifter 

och ersättningen bli förmånsgrundande. I det fall ersättning från AGS utges 

såsom ett komplement till förtidspension bör endast särskild löneskatt tas ut 

och ersättningen inte vara förmånsgrundande. 

Förslaget föranleder ett tillägg till 32 § 3 a mom. KL av innebörd att utfal

lande belopp från fri gruppsjukförsäkring skall tas upp till beskattning. Även 
de motsvarande reglerna för egenföretagare (punkt 12 av anvisningarna till 

22 §)behöver justeras. Förslaget föranleder vidare vissa justeringar i de reg

ler som berör kontrolluppgifter. Vad gäller de författningsändringar som 
krävs beträffande kontrolluppgifter avser jag att återkomma senare. 

Trygghet.1försäkri11g vid arbetsskada (TFA) 

Mitt förslag: Den nuvarande skattefriheten för s.k. dagersättning från 

TFA slopas. 

Ersättning från TFA bör beläggas med socialavgifter och bli för
månsgrundande. I det fall invaliditetsersättning utbetalas bör i regel 

endast särskild löneskatt utgå och ersättningen bör inte vara förmåns

grundande. 

RINK:s förslag: överensstämmer i huvudsak med mitt. 
Remissinstanserna: RFV. försäkrings inspektionen. Svenska Revisorsam

fundet SRS och TCO tillstyrker i princip. SAF avstyrker förslaget. 
Skälen för mitt förslag: TFA kan beskrivas som en av arbetsgivaren teck

nad ansvarighetsförsäkring. Den kan ge den enskilde ersättning utöver so
cialförsäkringen, bl.a. under akut sjukdomstid och vid invaliditet. Vid sjuk
dom sammanlagt åtta dagar eller mer kan ersättning utgå för faktisk in

komstförlust. 
Försäkringen torde omfatta i stort sett hela arbetsmarknaden. För statligt 

anställda gäller ett motsvarande försäkringsskydd genom ett pcrsonskadeav

tal. 

Enligt 19 § KL är ersättning på grund av kollektiv ansvarighctsförsäkring 

inte skattepliktig till den del ersättningen utgår under de första trettio da
garna av den tid som den skadade är arbetsoförmögen och beräknas så att 

ersättningen uppgår för insjuknandedagen till högst 30 kr. och för övriga da

gar till högst 6 kr för dag. 
Skattefriheten för den schabloniserade s.k. dagersättningen från TFA in

fördes som ett provisorium år 1975. Tillsammans med beskattad sjukpenning 

antogs ersättningen ge full kompensation för den enskilde. 343 



Under senare tid har villkoren förTFA ändrats bl.a. på kollektivavtalsom- Prop. 1989/90: 110 
rf1det. Fr.o.m. 1985 utgår inte liingre dagersättning under akut sjukdomstid 
med schablonbelopp de första 30 dagarna. Ersättning utgär i stället för fak-

tisk inkomstförlust, vilket medför principiell skatteplikt enligt vanliga regler. 
I vissa fall kan dock förekomma. att schablonersättning på grund av de äldre 

villkoren fortfarande utbetalas. 

Den skattefrihet som fortfarande kan föreligga för s.k. schabloniserad 
dagersättning från TFA bör av neutralitetsskäl slopas. Mot bakgrund av att 

den del av ersättningen som för närvarande kan vara skattefri uppgär till 

ringa belopp, torde någon övergångsbestämmelse inte vara erforderlig för 

dessa fall. 
För närvarande gäller att ersättning från TFA varken beläggs med social

avgifter eller är förmånsgrundande. I samband med reformen bör den som 

verkställer utbetalningen erlägga socialavgifter och ersättningarna bli för
månsgrundande, om ersättningen avser att täcka inkomst bortfall under akut 

sjukdomstid. Motsvarande bör gälla sådan invaliditetsersättning som i vissa 

fall kan utgå som periodiserad livränta och som beräknas med ledning av 

den faktiska inkomsten före skadetillfället. Sådan ersättning får anses utgöra 
kompensation för mistad inkomst. I det fall ersättningen avser bestående ar

betsoförmåga bör endast särskild löneskatt tas ut och ersättningen inte vara 

förmånsgrundande. 

Förslaget föranleder ändringar i 19 § KL samt i de regler som berör egen

företagare, enligt förslaget punkt 12 av anvisningarna till 22 §. 

5.3.2.3 Vissa kostnadsersättningar 

Inledning 

Det är enligt min mening angeläget av likformighetsskäl att samma beskatt
ningsregler gäller för såväl offentligt som privat anställda. Vid reforme

ringen av traktamentsbeskattningen har jag därför föreslagit att nuvarande 
skillnader i reglerna avseende behandlingen av dessa gruppers traktamenten 

skall upphöra. Således bygger förslagen till den framtida traktamentsbe
skattningen, i likhet med nuvarande regler för privatanställda. på att trakta

mentsersättning är skattepliktig och att avdrag för ökade levnadskostnader 

medges med vissa schablonbelopp. 

Även den skattemässiga behandlingen av övriga kostnadsersättningar bör 

vara lika för offentligt resp. privat anställda. Dessa ersättningar bör således 

i princip tas upp som intäkt medan avdrag medges för uppkomna omkostna

der. Undantag kan dock behöva göras för vissa speciella fall. Här avser jag 
att behandla bl. a. de kostnadsersättningar som nämns i 32 § 3 mom. KL 

utom såvitt avser resekostnads- och traktamentsersättning. vilka jag tar upp 

i annat sammanhang (avsnitt 5.3.3). 

I detta sammanhang vill jag nämna att de förslag som jag nu lägger fram 

inte torde ändra på förutsättningarna att i inkomstslaget tjänst fä ett s. k. 

schablonavdrag enligt de rc:kommendationer som RSV meddelat avseende 

beskattning av ersättningar m. m. i samband med idrottslig verksamhet 

(RSV Dt 1989:12). 344 



Beskattning av vissa förmåner, m. m. 

Mitt förslag: Den nuvarande skattefriheten slopas för ersättning från 
Nordiska ministerrådet i samband med det nordiska tjänstemannaut
bytet, kostnadsersättning för vård i enskilt familjehem, förvaltnings
kostnadsbidrag och anslag till andra expenser, å stat uppförd häst- och 

båtlega samt viss hästgottgörelse. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. RINK föreslår 

dock att kostnadsersättning för vård i enskilt familjehem skall vara skattefri 

och att utlandstillägg och därmed likställd förmån samt ersättning från 
SIPRI skall beskattas. 

Remissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser har tillstyrkt eller 

lämnat utan erinran förslaget att statliga och kommunala kostnadsersätt

ningar i princip görs skattepliktiga och att avdrag medges för uppkomna 

kostnader. Beträffande utlandstillägg till UD- och SIDA-personal statione
rad utomlands anser dock flera remissinstanser- SAV, utlandslönenämnden, 
kammarrätten i Stockholm, TCO, SACOISR och Sveriges Uppbördschefer -

att den nuvarande skattefriheten bör behållas. Bl. a. framhålls att en be
skattning av utlandstilläggen inte skulle få någon statsfinansicll effekt men 

leda till kraftigt ökad administration. Det framhålls också att de personalka

tegorier som berörs till skillnad från privatanställda inte tillåts bli beskattade 
i tjänstgöringslandet. Kammarrätten i Göteborg föreslår att kostnadsersätt

ning för vård i enskilt familjehem bör vara skattepliktig och hävdar att likfor

mighetsskäl talar för detta. 

Skälen för mitt förslag: I 32 § 3 mom. andra stycket KL anges att skattefri
het råder för vissa kommunala kostnadsersättningar och för kostnadsersätt
ningar som bekostas a\' Nordiska ministerrådet i samband med arbete inom 
ramen för det nordiska tjänstemannautbytet samt Stockholms internatio
nella fredsforskningsinstitut (SIPRI). De kostnadsersättningar från SIPRI 
som undantagits från beskattning är av ungefär samma slag som de som un
dantagits för personal vid utrikesförvaltningen. Jag kommer strax att när
mare behandla mitt ställningstagande beträffande vilka beskattningsregler 

som bör gälla för kostnadsersättning som utges av SIPRI och för personal 
vid utrikesförvaltningen. 

Bakgrunden till att nämnda kostnadsersättning från Nordiska ministerrå

det vid nordiskt tjänstemannautbyte inte utgör skattepliktig inkomst torde 

främst vara det nära sambandet som arbete inom den institutionen har med 

arbete i statlig tjänst. Mot bakgrund av de överväganden jag tidigare redovi

sat om att jämställa den skattemässiga behandlingen av statliga och privata 

kostnadsersättningar bör den nu aktuella särbehandlingen slopas. 

Även kostnadsersättning för vård ar person i enskilt familjehem upptas 
bland de intäkter som -undantagits från skatteplikt i 32 § 3 mom. KL. Till 

ledning för inkomsttaxeringen har RSV utarbetat anvisningar m. m. vari re

kommenderas att vissa på särskilt sätt beräknade ersättningar godtas som 

högsta omkostnadsbelopp (RSV Dt 1985: 11). Vidare har Svenska kommun-
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förbundet efter samråd med RSV utarbetat rekommendationer avseende Prop. 1989/90: 110 
ekonomiska ersättningar inom familjevården för barn och vuxna (cirk. 
1984:54). 

RINK har i sina överväganden redogjort för för- och nackdelar med att 
göra dessa kostnadsersättningar skattepliktiga. Kommitten befarar att en del 
praktiska svårigheter kan uppstå. Tvister kan väntas uppkomma mellan 
skattskyldiga och skattemyndigheter angående kostnadsavdragens storlek 
på grund av att dessa kostnader ofta kan vara särskilt svåra att beräkna. Å 
andra sidan synes enligt kommitten även nuvarande regler kunna medföra 
vissa problem genom att en kommun kan beteckna en ersättning som kost
nadsersättning även om den kraftigt skulle överstiga de verkliga kostnaderna 
i det enskilda fallet. Kommittens slutsats är dock att fördelarna med en bibe
hållen skattefrihet för dessa ersättningar överväger nackdelarna. 

För egen del finner jag RINK:s betänkligheter mot att göra denna kost
nadsersättning skattepliktig överdrivna. En lämplig ordning kan vara att låta 
de av RSV i dag rekommenderade högsta omkostnadsbeloppen utgöra en 
schablon med vilken avdrag får göras om den skattskyldige inte kan visa att 
hans kostnader varit högre. Överskjutande kostnadsersättning skulle i enlig
het med detta bli skatte- och avgiftsgrundande. Det bör ankomma på RSV 
att utfärda rekommendationer härom. 

I linje med vad jag nu föreslagit ligger vidare dels att skattefriheten slopas 
för kommunala kostnadsersiitt11i11gar, dels att den möjlighet tas bort enligt 
vilken RSV kan förklara att även motsvarande kostnadsersättning från an
nan offentlig institution ej skall upptas till beskattning. 

Vad slutligen angår den i 32 § 3 mom. KL nämnda skattefriheten för för

valtningskostnadsbidrag och anslag till andra expenser, å stat uppförd hiist
och båtlega samt viss hästgottgörelse torde denna numera i allt väsentligt 
sakna betydelse. I vilket fall saknas några härande skäl att hchålla skattefri
heten för dessa bidrag. 

Mitt förslag föranleder ändring i 32 § 3 mom. KL samt slopande av punkt 
7 av anvisningarna till nämnda paragraf. 

Fortsatl undantag från beskattning i vissa fall 

Mitt förslag: Vissa kostnadsersättningar som utges av SIPRI, ersätt
ning för flyttningskostnad, vissa ersättningar till värnpliktiga samt un
derstöd vid arbetskonflikt skall även i fortsättningen undantas från 

beskattning. Undantag skall även göras beträffande utlandstillägg och 
därmed likställd förmån. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt utom såvitt avser kostnadser

sättning som utges av SIPRI och utlandstillägg. RINK föreslår att sådan er
sättning görs skattepliktig. Likaså föreslås att utlandstilläggen blir skatte
pliktiga. 

Remissinstanserna: Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av 
det stora flertalet remissinstanser. 346 



Skälen för mitt förslag: Bestämmelsen i 32 § 3 mom. KL om skattefrihet Prop. 1989/90:110 
för utlandstillägg och därmed likställd förmån för utom riket stationerad per-
sonal vid utrikesförvaltningen har varit gällande sedan kommunalskattela-

gens tillkomst. År 1966 utvidgades skattefriheten till att också omfatta per-
sonal i svensk biståndsverksamhet. 

I punkt 7 av anvisningarna till 32 § KL anges vilka förmåner som anses 
som likställda med utlandstillägg. Dessa är fri bostad med uppvärmning och 
belysning, bostadskostnadsersättning eller däremot svarande förmån, bidrag 

för resa till Sverige för semester, barntillägg, utbildningsbidrag, barnresebi

drag, ersättning för hållande av bil och flyttningsbidrag. 
I lagrådsremissen föreslogs i likhet med RINK att nämnda utlandstillägg 

skulle göras skattepliktiga. Motivet för detta var att söka uppnå så stor lik

formighet som möjligt eftersom i huvudsak alla andra former av kostnadser

sättningar också bör bli skattepliktiga oavsett om ersättningarna utgetts i 
statlig eller enskild tjänst. Övervägande skäl talar fortfarande på sikt för en 
sådan lösning. Med hänsyn till de särskilda förhållanden som råder för utri

kesförvaltningen kräver emellertid frågan ytterligare belysning och övervä

ganden. Jag anser därför att nuvarande ordning med skattefria kostnadser

sättningar såsom utlandstillägg såvitt avser utrikesförvaltningen och perso
nal i svensk biståndsverksamhet kan bibehållas tills vidare. 

När det gäller de regler från år 1980 som föreskriver skattefrihet för kost
nadsersättning från SJPRI grundades dessa närmast på den omständigheten 

att det var svårt att rekrytera sådana kvalificerade utländska forskare som 
behövdes för att den aktuella verksamheten skulle kunna bedrivas på avsett 
sätt. Som stöd för att införa nämnda skattefrihet åberopades den särställning 

som SIPRI intar. Institutet är närmast att jämställa med ett mellanstatligt 
organ. Betryggande garantier mot missbruk av skattefriheten ansågs före

ligga genom svenska statens insyn i SIPRI:s ekonomi. Det påpekades också 

att undantagsregeln i realiteten inte skulle få alltför vittgående konsekvenser 
eftersom ersättningen var av den arten att avdrag ändå torde ha kunnat på
räknas vid taxeringen för de kostnader som skulle komma att ersättas. De 
kostnadsersättningar som avses är enligt punkt 7 av anvisningarna till 32 § 

KL tillägg för ökade levnadskostnader, förmån av fri bostad eller bostads
kostnadsersättning samt ersättning för skolavgifter för barn och ersättning 
för flyttningskostnader. 

För egen del anser jag att de särskilda skäl som låg till grund för att un
danta kostnadsersättning som utgetts av SIPRI från beskattning fortfarande 

äger giltighet. Skattefrihet i det fallet bör således råda även i fortsättningen. 

Vad därefter angår flyttningskostnadsersättning undantas statlig sådan er

sättning från skatteplikt enligt punkt 7 av anvisningarna till 32 § KL. Utges 

sådan ersättning i enskild tjänst är även den undantagen från skatteplikt un

der vissa förutsättningar enligt andra stycket i 32 § 4 mom. KL. En strikt 

likformighet enligt de principer jag tidigare berört beträffande beskattning 

av kostnadsersättning skulle leda till att även ersättning för flyttningskostnad 
blev skattepliktig. Starka skäl av bl. a. arbetsmarknadspolitisk art, talar 

emellertid för fortsatt skattefrihet för flyttningskostnad för samtliga katego-

rier anställda. 
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Särskilda skäl gör sig också gällande för att låta nuvarande skattefrihet Prop. 1989/90:110 
råda iiven fortsättningsvis beträffande l'issa ersätlningar till värnpliktiga samt 
sftdant understöd som wges 1ill arbe1s1agare l'id arbe1skonflik1. 

Jag föreslår därför att nuvarande skattefrihet bibehålls i dessa delar. 
Förslaget innebär ändringar i 32 ~ 3 och 4 mom. KL. 

5.3.2.4 Inkomster från bär-, svamp- och kottplockning 

Mitt förslag: Nuvarande skattefrihet för inkomster från bär-, svamp

och kottplockning avskaffas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av en stor 

majoritet av remissinstanscrna. Det avstyrks dock av kammarräuen i S1ock

holm, LRF och Riksidro11.1förb11nde1. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 19 §KL räknas inte till skattepliktig inkomst 
intäkter av försäljning av vilt växande bär och svampar samt kottar som den 
skattskyldige själv plockat till den del intäkterna under ett beskattningsår 
inte överstiger 5 000 kr.. såvida intäkterna inte kan hänföras till rörelse som 
den skattskyldige driver eller utgör lön eller liknande förmån. I 20 §KL finns 
en regel om att kostnader motsvarande skattefria intäkter av detta slag inte 
far dras av. 

Den nu nämnda särregleringen grundar sig på önskemålet om att stimu
lera ett ökat tillvaratagande av viktiga naturtillgångar. Mot detta står emel
lertid de strävanden som jag tidigare berört, nämligen att skapa en så neutral 
beskattning av arbetsinkomster som möjligt. Av neutralitetsskäl och med 
hänsyn till_dc sänkta skattesatser för arbetsinkomster som jag också föreslår 
hör särregleringen avseende skattefrihet för inkomster av bär-, svamp- och 
kottplockning nu kunna slopas. 

Förslaget föranleder ändringar i 19 och 20 §§ KL. 

5.3.2.5 Ersättningar till utländska forskare 

Mitt förslag: Den särskilda skattelättnad för utländska gästforskare, 
som innebär att endast 70 % av lönen är skattepliktig, slopas. Nuva
rande skattefrihet för kostnadsersättningar till sådana forskare kvar

står oförändrad. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. RINK föreslår 
emellertid att även kostnadsersättningarna beskattas. 

Remissinstanserna: Frågan tas upp av tre remissinstanser. Näringslive/s 

skat1edelega1ion och styrelsen för teknisk !I/veckling accepterar att lönen görs 
fullt skattepliktig men motsätter sig att kostnadsersättningarna görs skatte-
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pliktiga. Kamnwrriitten i Stockholm anser att nuvarande regler bör behållas. Prop. 1989/90: 110 
De skLil som anförs är att rekryteringen av utländska forskare skulle försvå-

ras om nuvarande regler helt avskaffades. 

Skälen för mitt förslag: Särreglerna om skattelättnader för utländska fors

kare som tillfälligt arbetar i Sverige tillkom {1r 1984 (prop. 1984/85:76, SkU 

22, rskr. 70. SFS 1984:947). Reglerna är endast tillämpliga vid tillfällig an

ställning eller tillfälligt uppdrag som avser kvalificerat forsknings- eller ut

vecklingsarbete med sf1dan inriktning eller på sådan kompetensnivå att bety

dande sv[irigheter föreligger för en rekrytering inom landet. Skattelättnad 

kan medges under en längsta tid av två år - eller om särskilda skäl finns -

längst fyra är under en tioårsperiod. 

Skatteliittnaderna bestär i dels att forskaren endast hehiiver ta upp 70 % 

av lönen till beskattning, dels att han inte behöver skatta för viss kostnadser

sättning. Således undantas från beskattning ersättning för kostnader som 

forskaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för bostad här i landet, för 

flyttning till eller från Sverige. för egna och familjemedlemmars resor mellan 

Sverige och hemlandt't eller i form av avgifter för barns skolgång här i landet 

samt slutligen för förmån av fri eller delvis fri bostad. 

En siirskild forskarskattenämnd som är knuten till RSV prövar om förut

sättningarna för skattelättnaderna är uppfyllda. 

Sedan forskarskattenämndens verksamhet påbörjades år 1985 och fram 

till och med år 1989 har 215 ärenden inkommit till nämnden. Därav har 182 
ärenden prövats i sak vilket lett till bifall i 82 fall och avslag i 75 fall samt 

förlängning av tidigare bifallsbeslut i 22 ärenden och vägrad förlängning i 3 

iirenden. Tendensen är att det under de senaste åren har meddelats fler bi

falls- iin avslagsbeslut. 

På grundval av sina beräkningar kom RINK fram till att ett bibehållande 

av nuvarande skatteliittnadsn:gler för utländska forskare skulle innebära en 

överkompensation. i vissa fall en kraftig sådan, om marginalskattesatserna 

nedsattes på det sätt som utredningen föreslog. Kommittens beräkningar 
grundades p[1 ett antagande om 30 %. kommunalskatt på årslöner upp till 

200 000 kr. och en statlig skatt om 20 % för inkomster däröver. Vidare förut
sattes ett oförändrat grundavdrag. 

Fiirutsiittningarna kommer som tidigare framgått att hli något förändrade 

jämfört med vad RINK utgick från. Den genomsnittliga kommunalskatten 
överstiger numera 31 l;~; •. Vidare föreslär jag att den statliga inkomstskatten 

om 20 '::f tas ut från och med en taxerad inkomst om 180 000 kr. 

RINK:s slutsats, att ett slopande av samtliga skattelättnader för utländska 

forskare enligt l 984 års lag endast skulle innebära smärre förändringar till 

följd av skattereformen, anser jag emellertid fortfarande vara riktig trots de 

ändrade förutsättningarna. Jag vill dock inte gå så långt i mitt förslag som 

RINK har gjort. 

Bakgrunden till skattelättnaderna enligt 1984 års lag är i princip den

samma som för bestämmelserna om skattefrihet för kostnadsersättningar 

som utges av SIPRI. dvs. rekryteringssvårigheter av kvalificerade utländska 

forskare till Sverige. Jag har beträffande kostnadsersättningar som utges av 

SI PR! föreslagit att dessa även fortsiittningsvis bör vara skattefria. I konse-
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kvens härmed bör även skattefriheten beträffande kostnadsersättningar en- Prop. 1989/90:110 

ligt 1984 års lag kvarstå. 
Mitt förslag innebär sammanfattningsvis att 1984 års lag justeras endast i 

så måtto att skattelättnaden för 30 % av löneinkomsten slopas och att fors
karskattenärnnden även fortsättningsvis beslutar om huruvida förutsättning

arna är uppfyllda för skattefrihet för kostnadsersättningarna. Övergångsvis 

innebär detta att det även efter den I januari 1991 kan finnas forskare som 

åtnjuter skattelättnad beträffande löneinkomster enligt beslut som forskar
skattenämnden fattat enligt de äldre reglerna. Denna situation är dock rela

tivt snabbt övergående eftersom de medgivna skattelättnaderna är tidsbe

gränsade. 
Förslaget innebär att ändring vidtas i 13 §och att 4 §slopas i den tidigare 

nämnda lagen. 

5.3.2.6 Stipendier 

Mitt förslag: Frågan om hur den skattemässiga behandlingen av sti

pendier skall utformas bör anstå i avvaktan på att stiftelse- och före
ningsskattekommittens betänkande i denna del har beretts. 

Skälen för mitt förslag: RINK har rent allmänt förespråkat att den nuva

rande skattefriheten för stipendier enligt 19 § KL bör slopas. Av skäl som 
anges i utredningsbetänkandet (del IJI s 107 ff) föreslår kommitten emeller

tid att de närmare övervägandena i frågan bör överlåtas på stiftelse- och före

ningsskattekommittcn. 
Den kommitten har enligt sina direktiv ( dir. 1988:6) i uppdrag att se över 

inkomst- och förmögenhetsbeskattningen av stiftelser och ideella föreningar. 
Kommitten har också möjlighet att ompröva skattereglerna för bidrag från 
kvalificerat allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar. Genom tilläggsdi
rektiv ( dir. 1989:45) har regeringen även gett kommitten i uppdrag att utreda 
beskattningen av stipendier och liknande bidrag också i fall där utgivaren 
inte är kvalificerat allmännyttig organisation. Detta senare uppdrag bör en

ligt direktiven redovisas senast den l·juni 1990. Avsikten är att en eventuell 

lagändring skall kunna träda i tillämpning samtidigt med övrig lagstiftning i 

den andra etappen av skattereformen, dvs. den l januari 1991. 

Jag får således sedan kommitten redovisat sina förslag återkomma till frå

gan. 

5.3.3 Traktamentsbeskattning m.m. 

Inledning 

Jag har tidigare (avsnitt 5.3.2.3) behandlat grunderna för beskattningen av 

kostnadsersättningar. Mitt förslag innebär bl. a. att även kostnadsersätt

ningar till anställda i offentlig tjänst i princip skall bli skattepliktiga och att 

avdrag skall få göras för däremot svarande kostnader på samma sätt som gäl

ler för privatanställda. Jag avser att nu närmare behandla reglerna på trakta

mentsbeskattningsområdet. 
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Som RINK redogjort för är för närvarande statliga och kommunala trak- Prop. 1989/90:110 
taments- och resekostnadsersättningar undantagna från skatteplikt, bortsett 

från traktamentsersättning vid resa i tjänsten som inte varit förenad med 

övernattning. I enskild tjänst gäller däremot att ersättningarna är skatteplik-

tiga och att avdrag får göras härifrån i den mån de kostnader som svarar mot 

ersättningarna är att anse som avdragsgilla enligt de grundläggande reglerna 

i 33 § KL med anvisningar. 
Mot denna ordning har under årens lopp riktats åtskillig kritik. I det be

tänkande (SOU 1983:3, Skatteregler om traktamenten) som traktamentsbe

skattningssakkunniga avgett och som närmast legat till grund för RINK:s 

ställningstagande i dessa frågor, föreslogs att den principiella skattefriheten 

för statliga och kommunala traktamenten skulle avskaffas. 

RINK har undersökt främst tre modeller för en reformering av de nuva

rande reglerna. Av dessa utgår en från att arbetsgivaren normalt direkt beta

lar eventuella kostnader för den anställde vid tjänsteresor och att trakta

mentsersättningar o. d. i princip blir skattepliktiga utan avdragsrätt. Den 

andra innebär i stort att ersättningarna görs skattepliktiga och att avdrag en

ligt grundregeln bara medges för styrkta merkostnader. En modifierad va

riant av denna modell är att medge avdrag enligt vissa schabloner på sätt som 

sker för anställda i privat tjänst som uppburit traktamenstersättning. Den 

tredje utgår från att även ersättningar i enskild tjänst görs skattefria. 
RINK anser att den sistnämnda modellen inte är realistisk. Jag delar 

denna uppfattning. 
Om reformens inriktning mot en neutral beskattning skall kunna uppfyllas 

även på traktamentsområdet krävs det att dessa ersättningar görs skatteplik

tiga. Den förstnämnda modellen som delvis bygger på detta synsätt måste 

emellertid avvisas bl. a. mot bakgrund av de problem som kan uppstå om 

arbetsgivaren av olika skäl inte betalar den anställdes kostnadsökning. 

RINK:s förslag innebär att de nämnda ersättningarna blir skattepliktiga 
även för anställda i stat eller kommun och att avdrag medges med antingen 
styrkta merkostnader - varvid stränga krav ställs på utredning - eller enligt 

schablonmässiga grunder med skilda belopp för olika situationer. Jag delar 
denna grundsyn. mot vilken någon avgörande invändning inte heller riktats. 

I det följande avser jag att närmare behandla de frågor som är förenade 
med traktamentsbeskattningen. Jag kommer därvid att, i likhet med RINK, 

föreslå åtgärder som syftar till att klarare än nu markera att det endast är de 
merkostnader som uppstår vid tjänsteresor som är avdragsgilla. 
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5.3.3.1 Avdrag för iikade lernadskostnader vid tjänsteresa 

Mitt förslag: Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa med
ges endast om tjiinsteresan varit förenad med övernattning utom den 
vanliga verksamhetsorten. 

Avstandskravet när det gäller att bestämma den vanliga verksam
hetsorten utvidgas till 50 km för både privat- och offentliganställda, 
räknat fr{111 den skattskyldiges tjänsteställe eller bostad. Vidare av
skaffas de nuvarande särbestämmelserna för tätorter. 

Avdraget skall i princip motsvara traktamentet om detta hålls inom 
vissa beloppsramar. Endast en avdragssehablon för merkostnader för 
måltider och småutgifter skall gälla under en tremånadersperiod. Det 
maximala avdragsbeloppct under denna period reduceras jämfört 
med de schablonbelopp som nu gäller. 

För skattskyldiga som inte erhåller traktamente medges avdrag för 
de merkostnader som den skattskyldige visar eller med ett schablon
belopp. 

Även privatanställda som uppburit traktamente skall få avdrag för 
faktiska övernattningskostnader eller enligt schablon. 

Avdraget för merkostnader för måltider m. m. maximeras till 
150 kr. per dag under tremånadersperioden för skattskyldiga som 
uppburit traktamente. Härefter reduceras det i de fall rätt till avdrag 
alltjämt föreligger till 100 kr. För skattskyldig som inte uppburit trak
tamente medges schablonavdrag med 75 kr. 

Nattschablonen uppgår till 75 kr. En förutsättning är att trakta
mente uppburits. 

För yrkesfiskare som bedrivit fiske utanför sin hemort medges av
drag endast om bortovaron medfört övernattning. 

RINK:s förslag: RINK:s förslag innebär att avdraget vid endagsförrätt
ningar slopas. Denna del av förslaget har genomförts genom lagstiftning un
der hösten 1989 (prop. 1989/90:50, SkUIO, rskr. 96. SFS 1989: 1017). I övrigt 
överensstämmer förslaget med mitt utom såtillvida att RINK föreslagit en 
lägre schablon som maximibelopp för dag efter tremånadersperioden, näm
ligen 75 kr., och att den föreslagna nattschablonen, 50 kr., är lägre än den 
som jag föreslår. 

Remissinstanserna: Den föreslagna definitionen av den vanliga verksam

hetsorten tillstyrks eller lämnas utan erinran frånsett krav på vissa precise

ringar och lagtekniska justeringar. Beträffande den föreslagna utformningen 

av schablonavdraget riktar dock många remissinstanser kritik mot att be
loppsgränserna anges direkt i lagtexten. I stället föreslås att de skall faststäl

las av RSV och räknas upp kontinuerligt med inflationen. Några remissin

stanser tycker också att schablonbeloppen är för låga. Framför allt anses 

detta gälla schablonavdraget för övernattningskostnad där flera remissin
stanser vill att beloppet höjs till 75 - 200 kr. 

Skälen för mitt förslag: Den nuvarande huvudregeln om avdrag vid tjäns
teresa återfinns i punkt 3 första och andra styckena av anvisningarna till 33 § 

KL. Som grundläggande förutsättningar för avdrag gäller att tjänsteresan 

skall ha medfört övernattning utom hemmet och att merkostnaderna har 

uppkommit i samband med en tjiinstercsa utanför den vanliga verksamhets

orten. 

Prop. 1989/90: 110 
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Den wmliga 1•erksamlzetsorten 

Den vanliga verksamhetsortcn bestäms enligt vad som nu gäller normalt en
ligt anvisningar som RSV utfärdat med utgångspunkt från den plats som är 
att betrakta som den skattskyldiges tjänsteställe. För arbetstagare som sak
nar tjänsteställe (bl. a. arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbran
schen) bestäms verksamhetsorten enligt en kompletterande anvisning med 
utgångspunkt från bostaden. Även när en arbetstagare inte är bosatt på den 
ort där tjänstestället är beläget räknas ett område kring bostaden som vanlig 
verksamhetsort. För anställda på kontor, i verkstäder, butiker och liknande 

är tjänstestället den byggnad där den anställde i regel har sin arbetsplats. 
Vissa anställda. t. ex. chaufförer, montörer, serviceingenjörer m. fl. har som 
regel inte någon fast arbetsplats. För dessa blir den plats där den anställde 
hämtar och lämnar arbetsmaterial, tar emot arbetsorder och lämnar redovis
ning för utfört arbete att betrakta som tjänsteställe. 

Geografiskt anses den vanliga verksamhetsorten omfatta ett område vars 
yttre gräns ligger på ett vägavstånd av 10 km från tjänstestället eller bosta
den. 

För statsanställda gäller enligt kollektivavtal att den vanliga verksamhets
orten utgörs av ett område som begränsas av en cirkel med 5 kilometers radie 
med utgångspunkt från tjänstestället, vilket anses vara den arbetsplats där 
tjänstemannen skall fullgöra huvuddelen av den tjänstgöring som ingår i 

hans tjänst. 
För tätort giiller en särskild regel. Med tätort menas i detta sammanhang 

varje samlad bebyggelse av viss omfattning oberoende av om denna ligger 
inom en eller flera kommuner eller delar därav. I en av riksskattcver.ket upp
rättad förteckning anges vilka områden som härvid räknas som tätorter. Den 
vanliga verksamhetsorten omfattar hela tätorten och siiledes även områden 
inom denna som ligger mer än 10 km från tjänstesHillet eller bostaden. 

Begreppet den vanliga verksamhetsorten används för att ange en gräns 
som avgör när en avdragsgill fördyring uppkommit under en tjänsteresa. Det 
är knappast möjligt att bestämma denna gräns så att ett i alla lägen skäligt 
resultat uppnås. Jag anser emellertid liksom RINK att de nuvarande grän
serna bör ändras. Den gräns som RINK föreslagit, 50 km, ter sig realistisk 
med hänsyn till förbättringen av de allmänna kommunikationerna och till 
den utveckling som ägt rum på bilismens område. Gränsen bör avse när
maste färdväg. 

Liksom för närvarande bör även ett område kring bostaden räknas som 
vanlig verksamhetsort. Härigenom beaktas bl. a. den särskilda situation som 
gäller för arbetstagare som saknar egentligt tjänsteställe och där bostadsor
ten utgör den naturliga utgångspunkten för att bedöma avdragsrätten. 

Av förenklingsskäl och för att skapa en enhetlig, lättillämpad avståndsre
gel bör även de nuvarande tätortsreglerna slopas. 

Jag föreslår även att definitionen av den vanliga verksamhetsorten lag

fästs. Bestämmelsen bör tas in i punkt 3 av anvisningarna till 33 § KL. 

Beräkning av avdragets storlek 

Om traktamente utgått under tjänsteresa får avdraget enligt nuvarande reg-

23 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del I 
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ler motsvara detta under förutsättning att traktamentet inte överstigit Prop. 1989/90: 110 
vissa belopp. För privatanställda fastställs dessa av RSV medan storleken på 

de skattefria traktamentena för offentliganställda regleras i kollektivavtal. 

För statligt anställda gäller härvid reglerna i det allmänna reseavtalct, ARA. 

Den norm som styr RSV:s bestämning av de avdragsgilla beloppen är att 

dessa skall motsvara största normala ökning i levnadskostnaden under ett 

helt dygn. I normalbeloppet ingår även kostnad för bostad. Även den delen 

av avdraget är således schablonmässigt begränsad. Här gäller en väsentlig 

skillnad i förhållande till offentliganställda. som i regel har rätt till ersättning 

för faktisk logikostnad. I övrigt. dvs. i fråga om avdrag för resp. ersättning 

för mMtidsfördyring och småutgifter. överensstämmer beloppen för hela 

dygn enligt RSV:s föreskrifter och ARA. 

Det bör dock framhållas att en skattskyldig har möjlighet att yrka avdrag 

med högre belopp än normalbeloppet. För att ha framgång med ett sådant 

yrkande kriivs emellertid enligt uttryckligt stadgande i andra stycket sista 

meningen av punkt 3 av anvisningarna till 33 § Kl att han visar att den sam

manlagda kostnadsökningen varit högre än schablonavdraget. Någon möj

lighet att siirbehandla enbart logikostnaden i en sådan utredning finns inte. 

Såvitt giiller förrättningar av kortvarig natur skall vidare en samlad bedöm

ning ske av samtliga tjänsteresor under året. 

Normalbeloppet reduceras vid tjänsteresor som pågått längre tid än 15 

dygn .med 40 %·. Även ARA:s dagtraktamente reduceras på liknande sätt. 

Reduktionen av det statliga nattraktamente. som kompletterar rätten till er

sättning för faktisk kostnad. inträder först efter 30 dygn. 

Normalt gäller i enskild tjänst en tidsgräns om två år för rätt till avdrag 

enligt de nämnda schablonreglerna. Genom en tidsbegränsad specialregel 
har tvåårsregeln dock förlängts för arbetstagare inom byggnads- och anlägg

ningsbranschen. Bestämmelsen, som infördes år 1983 med verkan fr. o. m. 

1984 års taxering (prop. 1983/84:68. SkU16, rskr. 106, SFS 1983: 1051 ), gäller 

för närvarande t. o. m. 1991 års taxering. 
Enligt huvudregeln bedöms dock avdragsfrågan efter tvåårsperioden en

ligt de regler som gäller vid tillfälliga anställningar utom bostadsorten och 

fall av s. k. dubbel bosättning. 

En grundtanke i RINK:s förslag i denna del är att en och samma avdrags

schablon bör gälla under en tremånadersperiod. Vidare anser RINK det be

fogat att reducera avdragsbeloppen i förhållande till de belopp som gäller i 

dag såväl under som efter trem<lnadersperiodens utg[mg. 

Ett av skälen till RINK:s förslag härvidlag är att de schablonavdrag som 

för närvarande gäller under de första 15 dygnen av en övernattningsförrätt

ning och då avses täcka merkostnader för kost och småutgifter är alltför gene

rösa. Jag instämmer i den bedömningen. Detta schablonavdrag överstiger 

enligt min mening vad som behövs för att kompensera för kostnadsökningar 

under frånvaro från hemmet. Detta resonemang gäller även det avdrag som 

medges efter 15-dygnspcrioden i dag. Till saken hör att avdraget vid endags

förrättningar. där ersättningen för merutgifter bl. a. avsåg lunchkostnad. 

slopats. Även om en viss fördyring för detta slag av kostnader kan upp-

komma vid förrättningar med övernattning är det dock befogat att beakta 

bortfallet av detta avdrag när schablonen bestäms. 354 



Vidare är det som RINK konstaterar inte minst av förenklingsskäl angelä- Prop. 1989/90: 110 

get att bedöma samtliga slag av tjänsteresor. som pågår en mera begränsad 

tid. enligt samma bestämmelse. 
För den som från första dagen av en förrättning använder samma kosthåll

ning och logiarrangemang som senare under föriittningen torde merkost
nadssituationen inte förändras efter en viss period. Detta förhållande talar 
närmast för att för dessa kategorier av skattskyldiga tillämpa en särskild, 

lägre avdragsschablon redan från första förrättningsdagen. Att jag liksom 

RINK stannat för att föreslå samma schablon för tjänsteresor hänger sam

man med att det skulle motverka förenklingen i tillämpningen att bryta ut 
vissa speciella grupper av arbetstagare och tillämpa en annan schablon för 

dem. 
Jag delar även RINK:s uppfattning att ett högre schablonavdrag endast 

bör medges under en relativt kort period. Rätten till avdrag föreslås ju inte 

gå förlorad efter tremånadersperiodens utgång. Som jag senare kommer att 
utveckla (avsnitt 5.3.3.3) föreslår jag att avdrag vid tjänsteresa härvid skall 

medges med lfJO kr. Mot bakgrund av att avdragsbestämmelserna vid mera 

långvariga bortavistelser bör samordnas är det motiverat att föra in bestäm
melsen om beräkning av avdrag vid långvariga bortavistelscr, där kostnads

ersättningar utgår. i de regler som för närvarande gäller vid s. k. tillfällig an

ställning och dubbel bosättning. 
I detta sammanhang bör gälla att en löpande förrättning anses bruten en

dast av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till annan ort under minst 

fyra veckor. Om arbetstagaren t. ex. vid utgången av en förrättning som va
rat i tre månader helt kort återkallas till sin tidigare arbetsplats och därefter 

ätcrgiu till samma verksamhet och arbetsplats som vid den nämnda förätt

ningen. bör avdragsrätten bedömas enligt de regler som föreslås för förrätt
ningar som överstiger tre månader. Kortare uppehåll samt semester- och 

sjukdomsperioder bör leda till att tremånadersperioden förlängs i motsva
rande mån under förutsättning att traktamente inte betalas ut under uppe
hållet. 

När det gäller att bestämma avdragets storlek vill jag återknyta till vad 
jag inledningsvis anfört om den överkompensation som jag anser sker enligt 

dagens regler. Jag finner det därvid naturligt att söka ledning i de belopp som 
nu giillcr vid förrättningar som p{igiltt under längre tid än 15 dygn. Under år 

1989 uppgår normalbeloppet för kost och diverse småutgifter i dessa fall till 
167 kr. Vidare bör beaktas att normalbeloppet även innefattar kostnad för 

lunch. Jag anser RINK:s förslag att bestämma schablonavdraget för måltider 

och småutgifter till 150 kr. s. k. maximibelopp för dag rimligt. Beloppet bör 

anges i lagtexten. 
RINK föreslår även att avdrag får medges för faktisk logikostnad som en 

skattskyldig själv betalat och visat att han haft. Som komplettering av denna 

regel föresliir RINK att schablonavdrag får medges i situationer där logikost

nad inte kan styrkas men den skattskyldige har uppburit nattraktamente. 

Jag anser förslaget välgrundat. När det gäller storleken på nattschablonen 
är det enligt min mening skäligt att bestämma den till 75 kr. Liksom RINK 

vill jag framhålla att avdrag för övernattningskostnader naturligtvis förutsiit-
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ter att övernattning verkligen ägt rum utanför hemmet. Vidare är det en för- Prop. 1989/90:110 

utsättning att den skattskyldige uppburit nattraktamente. 

Om den skattskyldige inte fött ersiittning frfm arbetsgivaren för att täcka 

kostnadsökning för måltider och småutgifter men gör sannolikt att han haft 

sädana merkostnader medges avdrag i första hand för styrkta merkostnader. 

Om den skattskyldige inte kan visa hur stor kostnadsökningen varit bör av

drag medges enligt schablon. Jag anser att ett belopp om 75 kr. får anses 

skiiligt i sådana fall. Beloppet bör anges i lagtexten. 

Beträffande avdragets beräkning vid avrese- och hcmkomstdagar föreslår 

RINK att avdrag medges med helt maximibelopp för dag, 150 kr., om resan 

har päbörjats före kl. 12.00 avresedagen och avslutats efter kl. 19.00 hem

komstdagen. Om resan har påbörjats senare eller avslutats tidigare föreslås 

att avdrag medges med ett halvt maximibelopp. Jag ansluter mig även till 

detta förslag. 

I detta sammanhang vill jag ta upp ytterligare två frågor. 

Den ena avser yrke.1fiskare och har samband med att rätten till avdrag för 

ökade levnadskostnader vid förriittning som inte varit förenad med övernatt

ning slopats i inkomstslaget tjänst fr. o. m. inkomståret 1990 (prop. 

1989190:50, SkU 10, rskr. 96. SFS 1989: 1017 ). 

Enligt nuvarande punkt l 9 av anvisningarna till 29 ~ KL har yrkesfiskare 

riitt till avdrag för ökade levnadskostnader om de under längre tidsperioder 

personligen bedrivit fiske och då vistats utanför sin vanliga hemort. Med stöd 

av denna bestiimmclse och rekommendationer från RSV medges yrkesfis

kare för niirvarande avdrag iiven vid endagsförättningar som överstigit 10 

timmar. för att anpassa denna regel till vad som nu gäller för anställda bör 

;i ven för yrkesfiskare föreskrivas att riitt till avdrag för ökade levnadskostna

der föruts~ttter att övernattning skett utom den vanliga hemorten. Jag vill här 

framhiilla att det för denna kategori. liksom för övriga skattskyldiga. endast 

iir ökningen i levnadskostnaderna som avdraget skall avse. 

Den andra frågan avser vilken inverkan det kan ha på avdraget för ökade 

levnadskostnader om den skattskyldige erhållit kostförmån från arbetsgiva
ren samtidigt som han uppburit traktamente. Som jag anfört tidigare (avsnitt 

5.3.2.1) bör kostförmån även i dessa fall tas upp till beskattning om den inte 

utgatt endast vid enstaka tillfällen. 

Traktamentet syftar till att täcka fördyrade levnadskostnader under tjäns

teresa. Avdraget bör därför reduceras, då kostförmån tillhandahållits oav

sett om förmånen erhållits vid enstaka tillfällen eller i större omfattning. Re

duceringen bör ske efter vad som kan anses skäligt. Det bör ankomma på 

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att utfärda rekom

mendationer härom. Som vägledning kan dock gälla att avdraget bör reduce

ras med ca 90 % om helt fri kost erhållits, varav ca 70 % bör avse dagens två 

huvudmål. Givetvis påverkas inte avdraget för logikostnad eller nattscha

blon utom da arbetsgivaren tillhandahållit nattlogi. 

Förslaget föranleder iindringar i punkt 3 av anvisningarna till 33 § och 

punkt l 9 av anvisningarna till 23 * KL (yrkesfiskare). Vidare görs iindringar 

i 10 * uppbörclslagen. vilket jag återkommer till senare (avsnitt 5.3.3.5). 
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5.3.3.2 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utom riket 

Mitt förslag: Nuvarande principer för avdragsberäkningen behålls i 
stort oförändrade. Detta innebär bl. a. att avdrag medges för faktisk 
logikostnad och för merkostnader i övrigt med belopp motsvarande 
de traktamenten som arbetsgivaren Himnat under förutsättning att 
dessa inte överstiger belopp som får anses motsvara största normala 
ökning för kost och smäutgifter under ett dygn i respektive förrätt
ningsland. De belopp som avses fastställs av regeringen eller, efter re
geringens bemyndigande, av RSV. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med mitt bortsett från 
lagtekniska justeringar. 

Remissinstanscrna: Förslaget berörs enbart av 5l'ensk Pilotförening, som 
anser att RSV liksom hittills bör få fastställa avdragsschablonerna. 

Skälen för mitt förslag: KL innehåller inte några särskilda regler om be
riikning av avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa till utlandet. 
Enligt den ordning som kommit att gälla för anställda i enskild tjänst medges 
avdrag för faktisk logikostnad och ett schablonavdrag motsvarande uppbu
ren kostnadsersättning i övrigt. Detta sistnämnda avdrag har dock begrän
sats till ett högsta s. k. normalbelopp för resp. förrättningsland. Normalbe
loppen fastställs av RSV (senast RSFS 1990:2). 

För anstiillda i statlig tjänst regleras frågan om storleken på utlandstrakta

mentena. högsta godtagbara hotellkostnader m. m. i utlandsresereglemen
tet (1953:666). De normalbelopp som RSV fastställer överensstämmer med 
storleken på utlandstraktamentena för olika länder enligt utlandsresereglc
mentet. Jag anser att dessa principer alltjämt bör vara vägledande för beräk
ningen av avdragen. 

Kostnadsökningen bör liksom för närvarande uppskattas separat för varje 
enskild utlandstjänsteresa. 
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5.3.3.3 Avdrag för ökade lemadskostnader vid s. k. tillfällig anställning 
och dubbel bosättning 

Mitt förslag: De nuvarande bestämmelserna behålls i sina huvuddrag. 
För riitt till avdrag införs ett krav på att avståndet mellan arbetsort 

och bostadsort skall uppgå till 50 km. 
Avdragsrättcn utvidgas så att den bl. a. omfattar den situationen att 

arbetet på annan ort än bostadsorten visserligen inte kan betecknas 
som kortvarigt men ändå typiskt sett är tidsbegränsat till sin natur el
ler är av sådan art att en fast anknytning till bostadsorten krävs. 

Avdrag vid dubbel bosättning medges inte enbart för gifta par utan 
iivcn för andra samboende par. Även ensamstående får rätt till avdrag 
i viss utsträckning vid dubbel bosättning. 

Avdraget på grund av dubbel bosättning omfattar även den situatio
nen att den gemensamma bostaden flyttas till ena makens/sambons 
nya arbetsort medan den andre maken/sambon under en övergångs
period stannar kvar på den tidigare gemensamma bostadsorten. 

Avdrag vid s. k. tillfällig anställning medges under högst två år och 
vid dubbel bosiittning under tre år för gifta/samboende och ett år för 
ensamstående. Tidsfristerna kan förlängas när anställningens natur 
eller andra särskilda skäl talar för det. 

Avdrag för kostnadsökning för måltider och småutgifter medges an
tingen med belopp motsvarande den faktiska fördyringen eller enligt 
schablon. Avdrag för övernattningskostnad medges normalt med den 
faktiska hostadskostnaden på arbetsorten. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i stort med mitt utom i fråga om av
stitndskravet som saknas i kommitteförslaget. 

Remissinstanserna: Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran i så gott 
som samtliga avseenden, frånsett vissa förslag till justeringar av främst lag
teknisk natur. Några remissinstanser (RSV och kammarrätten i Göteborg) 
ifrågasätter om inte samma avståndskrav, 50 km, som gäller för rätt till av
drag vid tjänsteresor bör införas. 

Skälen för mitt förslag: Enligt huvudregeln är sådan ökning av levnads
kostnaderna som uppkommer på grund av att en skattskyldig bor och arbetar 

på skilda orter inte avdragsgill. Undantag har dock gjorts för vissa situatio
ner. Speciella arbetsförhållanden av i huvudsak kortvarig natur har ansetts 
motivera viss avdragsrätt. Avdrag kan medges även när en skattskyldig tagit 
stadigvarande arbete på en ny ort men familjen under en period bor kvar på 
den gamla bostadsorten. 

Bestämmelserna återfinns i punkt 3 tredje och fjärde styckena av anvis
ningarna till 33 § KL. 

Avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfällig a11ställ11i11g med
ges i följande fall, nämligen 
- om anställningen avser endast en kortare tid, 
- om anställningen skall bedrivas på flera olika platser eller 

- om det av annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att den skatt-
skyldige skall avflytta till den ort där arbetet skall utföras. 

Benämningen tillfällig anställning täcker inte alla de fall där avdrag kan 

Prop. 1989/90:110 
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medges enligt denna bestämmelse men används i det följande som samman- Prop. 1989/90:110 
fattande beteckning eftersom den omfattar de vanligaste situationerna. 

För att erhålla avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbel bo

sättning krävs 
dels att den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till ny arbets- och/

eller bostadsort 
dels att det inte skäligen kan ifrågasättas att familjen skall flytta med på 

grund av makes förvärvsverksamhet, svårighet att anskaffa familjebostad el
ler annan diirmed jämförlig omständighet. 

Rätt till avdrag vid tillfällig anställning gäller oberoende av den skattskyl
diges civilstånd medan avdrag på grund av dubbel bosättning medges enbart 
gifta och därmed vid beskattningen likställda. 

Det finns inte några lagstadgade tidsgränser för hur länge avdrag får med
ges enligt dessa bestämmelser. 

RINK:s förslag bygger på att den nuvarande grundprincipen om förbud 
mot avdrag för merkostnader som uppkommer enbart för att en skattskyldig 
har skilda bostads- och arbetsorter behålls. RINK föreslår vidare att de nu
varande undantagen behålls och byggs på i vissa avseenden. Att undantagen 
endast gäller skattskyldiga, som inte pendlar dagligen mellan bostad och ar
bete, är som RINK framhåller en konsekvens av att avdragsrättcn vid en

dagsförrättningar slopats. 
Som framhålls av några remissinstanser är det dock konsekvent att här in

föra samma avståndskrav för rätt till avdrag. 50 km. som gäller vid tjänstere
sor när den vanliga verksamhetsorten bestäms. 

Undantagsfallen bör som RINK framhåller också omfatta fall där trakta
mentsschablonen inte längre är tillämplig på grund av att tremånadersperio
den löpt ut men där den skattskyldiges arbets- och bostadssituation i övrigt 
är oförändrad. Till de kategorier som inte har någon fast arbetsplats och som 
tar tidsbegränsade arbeten utanför hemorten hör t. ex. byggnads- och an
läggningsarbctare. Som RINK framhåller finns det emellertid även andra 
skattskyldiga som visserligen inte tagit vad som typiskt sett kan anses utgöra 
tillfälliga arbeten men där definitiv avflyttning till arbetsorten till följd av 
tjänstgöringens eller uppdragets speciella natur ändå är utesluten. Ett exem
pel är sådana ledamöter av Sveriges riksdag som under långa perioder behål
ler bostadsanknytningen till sin valkrets eller hemort. 

Mot denna bakgrund föreslås den nuvarande regeln kompletterad med 
tillägget att möjlighet till avdrag skall föreligga vid arbeten, som visserligen 
inte kan sägas vara kortare tid, men som ändå är tidsbegränsade till sin natur 
och där anknytningen till hemorten av olika skäl är naturlig. 

Jag ansluter mig även till RlNK:s förslag att i vissa avseenden modernisera 
och utvidga avdraget vid dubbel bosättning. Det föreslås att avdrag fortsätt

ningsvis skall kunna medges även i fråga om par som sammanbor under äk
tenskapsliknande förhållanden och i fråga om homosexuella sambor när en
dera av de två tagit anställning och bosatt sig på annan ort. Vidare bör en
samstående i vissa situationer kunna medges avdrag för dubbel bosättning. 
Jag föreslår därför vissa ändringar av förutsättningarna för avdrag för dubbel 
bosättning. 
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Möjligheten till avdrag bör som RINK föreslår även omfatta det fallet att Prop. 1989/90:110 
den gemensamma bostaden flyttas till den ena makens/sambons arbetsort 
men den andre maken/sambon hor kvar på den tidigare gemensamma bo-
stadsorten under en övergångstid. 

Jag anser att dessa förbättringar av avdragsmöjligheterna kan befrämja 

rörligheten på arbetsmarknaden. 
Emellertid anst>r jag i likho:t med RINK att avdragsmöjligheterna bör tids

begränsas. För avdrag vid tjänsten:sor gäller enligt nuvarande praxis en två

årsgräns, vilket fortfarande hör vara huvudregeln. Mot bakgrund av att lång
variga bortavistelser bör behandlas mer likformigt än för närvarande, bör 

tvåårsbegränsningen lagfästas även vid s. k. tillfällig anställning. 

Om avdrag vid förättning medgetts under en inledande .tremånaderspe

riod bör tidsgränsen räknas från vistelsens början. 

Avdrag vid dubbel bosättning gäller som regel situationer där arbetet på 
den nya bostadsorten är stadigvarande. En viss åtskillnad får här anses moti

verad niir det gäller att bedöma avdragsbehovet hos å ena sidan gifta/sam

manboende och å andra sidan ensamstående. Jag tänker här särskilt på vad 

RINK framhåller om svårigheter för make/sambo att få anställning på en ny 

bostadsort. Jag instämmer i RINK:s förslag om att längsta tid för avdrag för 
gifta och motsvarande bör vara tre år och för ensamstående ett år. 

Som ovan nämnts finns det dock grupper som kräver särskild hänsyn vid 

utformningen av reglerna eftersom en fast bosättning på arbetsplatsen i en 

del fall är orealistisk. Här bör en möjlighet till undantag från tidsbegräns

ningen öppnas. Den föreslagna bestämmelsen bör gälla vid såväl s. k. tillfäl
lig anställning som vid dubbel bosättning. Till de yrkeskategorier som kan 

komma i fråga hör de som arbetar inom byggnads- och anläggningsbran
schen. Den tidsbegränsade särregel som införts i nuvarande punkt 3 av anvis
ningarna till 33 § KL för dessa kategorier behöver därför inte förliingas. 

Avslutningsvis behandlar jag avdragens storlek i dessa fall. 
RINK föreslår beträffande övernattningskostnad att avdraget normalt bör 

motsvara den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Om familjebosta
den flyttas till den skattskyldiges nya arbetsort men en bostad av särskilda 
skäl behövs under en övergangstid på den tidigare bostads- och arbetsorten 

har avdrag för den merkostnad som uppkommit för den sistnämnda bosta

den hittills inte kunnat medges på grund av de nuvarande reglernas utform

ning. Jag föreslår liksom RINK att avdrag får medges även i sådana fall. 

Merkostnaden bör i dessa situationer anses hänförlig till den sistnämnda bo

staden. 
För skattskyldiga, som under en tremiinadersperiod fått avdrag enligt 

schablonen på 150 kr. för att täcka framför allt kostfördyring, bör en något 
lägre schablon gälla unda den återstående bortavistelsen om arbetet fortsät

ter under oförändrade förhållanden och kostnadsersättning alltjämt utgar. 

Jag anser att detta avdrag bör bestämmas till ett något högre bdopp än det 
av RINK föreslagna 75 kr.. nämligen till 100 kr. 

För de övriga fall ~om omfattas av de föreslagna reglerna om s. k. tillfällig 

anställning kan betydande variationer föreligga vad gäller merkostnadernas 

storlek under de första tre månaderna. Jag anser liksom RINK att schablon-
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avdraget lämpligen bör motsvara ett halvt maximibelopp för dag. dvs. 75 kr. Prop. 1989/90: 110 
För tiden därefter bör avdraget reduceras till ett tredjedels maximibelopp. 
dvs. 50 kr. Jag delar iiven RINK:s uppfattning att bdoppet 50 kr. bör gälla 

vid avdrag på grund av dubbel bosättning. Som jämförelse kan hlir nämnas 
att de nuvarande avdragen vid övernattningsfall av det slag som nu nämnts 
enligt anvisningar frän RSY uppgår till 70 kr. för kost och småutgifter när 

godtagbar utredning om den faktiska ökningen inte föreligger. 

Avdraget bör reduceras då kostförmån erhållits vid tillfällig anställning 
och dubbel bosättning på samma sätt som utvecklats i det föregående (av

snitt 5.3.3.1.). 
De nya bestämmelserna bör tas in i en ny punkt 3 a av anvisningarna till 

33 §KL. 

5.3.3.4 Avdrag för kostnader för hemresor 

Mitt förslag: Skattskyldig som på grund av sitt arbete vistas på annan 
ort än sin hemort medges avdrag för kostnad för en hemresa varje 
vecka om avstimdct mellan hemorten och arbetsorten överstiger 50 
km. 

Avdraget beräknas normalt efter kostnad för billigaste färdsätt men 
om avståndet överstiger sjuttio mil eller avser sträckan mellan Got
land och fastlandet godtas kostnad för flygresa. Om godtagbara all
männa kommunikationer saknas får avdrag medges för kostnader 
med bil och beräknas då enligt den schablon som gäller för beräkning 
av avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats. 

RINK:s förslag: Öven:nsstämmer med mitt. 

Rcmissinstansema: RSV anser att avdraget bör beräknas efter samma 

schablon. dvs. den som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats. oav

sett färdsätt eftersom det här egentligen är fråga om privata levnadskostna
der. Plan- och hostad.n-erket menar att avståndsgränsen för hemresor med 

flyg bör bestämmas med utgångspunkt från restiden i smilet för avståndet. 
Vidare föreslår kammarriillen i Göteborg att avdraget bör gälla även kostnad 
för resa som familjemedlem företar för att besöka den skattskyldige på den
nes arbetsort. I övrigt tillstyrks eller lämnas förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Som RINK framhfaller har hemresekostnader ka
raktär av privata levnadskostnader, varför avdrag egentligen inte borde 

komma i frf1ga. Avdragets sociala funktion samt önskemål att inte försvåra 

rörligheten p{1 arbetsmarknaden är dock enligt min mening tillräckliga skäl 

för att behålla det. Vidare bör det som RINK föreslår gälla även för ensam

stående samt göras enhetligt genom att avdrag medges för en hemresa varje 

vecka om avståndet mellan hemorten och arbetsorten iir längre iin 50 km. 

Avdraget bör medges endast för resor inom riket. Jag ser heller inte någon 
anledning att utvidga det till att avse resor som den skattskyldiges familj 

företar för att besöka honom eller henne pa arbetsorten. 

Avdraget bör normalt motsvara kostnaden för billigaste färdsätt. Detta in

nebiir att avdraget oftast kommer att medges med belopp motsvarande kost

nad för andra klass tag. alternativt för resa med buss. Undantag från denna 361 



huvudregel bör gälla endast om godtagbara allmänna kommunikationer sak- Prop. 1989/90: 110 

nas eller avståndet mellan arbetsort och hemort är sådant att rätten till av-
drag blir meningslös om inte kostnad för flygresa godtas. Vid beräkningen 
av bilavdraget bör den schablon som gäller för resor mellan bostad och ar-
betsplats vara vägledande. 

Den nämnda bestämmelsen bör tas in i punkt 3 b av anvisningarna till 
33 §KL. 

5.3.3.5 Förfaranderegler 

Mitt förslag: Vid beräkningen av preliminär skatt på traktamenten 
som utbetalas under resa i tjänsten får arbetsgivaren göra avdrag med 
schablonbeloppen i punkt 3 av anvisningarna till 33 §KL. Om tjänste
resan varar mer än tre månader får skattemyndigheten - på ansökan 
av den som betalar ut ersättningen - besluta att motsvarande skall 
gälla. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget godtas i allt väsentligt. 
Skälen för mitt förslag: Omläggningen av traktamentsbeskattningen ska

par förutsättningar för betydande förenklingar i fråga om uttaget av prelimi

när skatt och redovisningen i självdeklarationerna. 

Beräkningen av preliminär skatt på traktamentsersättning vid tjänsteresa 

kan kopplas samman med de föreslagna avdragsschablonerna, i huvudsak på 

samma sätt som nyligen föreskrivits beträffande ersättning för resa med egen 

bil i tjänsten ( lO §andra stycket UBL enligt SFS 1989: 1025). Traktamentser
sättning som uppgår till högst avdragsgillt belopp vid inkomsttaxeringen bör 

sålunda undantas från underlaget för beräkning av preliminär skatt medan 
eventuell överskjutande del bör ingå. 

Deklarationsredovisningen kan förenklas på så sätt att traktamentsersätt
ning som motsvaras av en avdragsrätt inte behöver tas upp. Det bör vara 

tillräckligt att arbetsgivaren genom en markering på kontrolluppgiften anger 
att ersättning har lämnats. De föreslagna tjänstereseschablonerna för avdrag 

är nämligen så lättillämpade att det vid taxeringen normalt bör kunna förut

sättas att arbetsgivarens bedömning i avdragsfrågan är riktig. 

Rätten att tillämpa tjänstereseschablonerna avser förrättningar under en 

tremånadersperiod. För tid därefter avses att avdragsrätten skall bedömas 

enligt bestämmelserna om avdrag vid s.k. tillfällig anställning (punkt 3 a av 

anvisningarna till 33 §KL). För sådana fall skulle det enligt min mening föra 

för långt att utan närmare underlag vid taxeringen av den anställde regelmäs

sigt godta arbetsgivarens bedömning i avdragsfrågan. Förfarandet kan emel

lertid förenklas även här. På ansökan av arbetsgivaren bör skattemyndighe

ten redan på källskattcstadiet kunna göra en bedömning av förhållandena i 
det enskilda fallet och, om avdragsrätt föreligger, fatta beslut som innebär 

både att ersättningen och de motsvarande kostnaderna inte behöver redovi

sas i deklarationen och att ersättningen inte skall ingå i underlaget för beräk

ning av preliminär skatt. 
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Vad jag nu sagt föranleder ändringar såväl i bestämmelserna om självde- Prop. 1989/90:110 
klaration och kontrolluppgifter som i UBL:s regler om preliminär skatt. I 
detta lagstiftningsärende tar jag emellertid bara upp de ändringar som be-
hövs i UBL. Dessa belyses ytterligare i specialmotiveringen till 10 § UBL. 
De ytterligare ändringar som behövs avser jag att återkomma till i ett senare 
sammanhang. 

5.4 Avdrag i inkomstslaget tjänst 

Mitt förslag: De nuvarande principerna för kostnadsavdrag under in
komst av tjänst behålls. 

Reglerna rörande avdrag för kostnader för resor mellan bostad och 
arbetsplats förändras inte. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt vad gäller principerna för av

dragsrätten. 
Beträffande avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats 

föreslår RINK att avdrag skall medges för den del av den sammanlagda kör
sträcka som överstiger 60 kilometer per dag. Avdragets storlek skall inte på
verkas av vilket kommunikationsmedel som används. Avdragsbcloppet före
slås bli 60 öre kilometern dock högst 15 000 kr. 

Remissinstanserna: De grundläggande principerna angående avdrag i in
komstslaget tjänst berörs bara av ett par remissinstanser. Svenska Revisor

samfimdet SRS anser att det inte finns anledning att göra några grundläg
gande förändringar i reglerna för vilka avdrag som får göras i inkomstslaget 
tjänst och framhåller särskilt principen att avdrag skall täcka de faktiska 
kostnaderna. S1'emka Teaterförbundet hävdar att tillämpningen av avdrags
reglerna vållar stora problem för artister och andra grupper med konstnärligt 
arbete och att lagstiftningen bör utformas så att dessa yrkesgrupper i större 
utsträckning än i dag får avdrag för sina kostnader för tjänstens fullgörande. 
Sl'eriges Författarförbund anser att ett utvidgat tjänstebegrepp kan medföra 
att författare och översättare kommer att förlora möjligheten att få göra 
kostnadsavdrag. 

RINK:s förslag till avdragsregler för kostnader för resor mellan bostad 
och arbetsplats tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstan
ser. Ett relativt stort antal remissinstanser är dock kritiska till förslaget. De 

som avstyrker vill i regel behålla dagens avdragsregler. 
Skälen för mitt förslag: RINK har haft i uppdrag att bl.a. göra en genom

gång av nuvarande avdragsmöjligheter och pröva möjliga inskränkningar i 
avdragsrätten. Vilka avdrag som får göras anges i anvisningarna till 33 §KL 

Regeln skall ses mot bakgrund av avdragsförbudet för personliga levnads
kostnader i 20 § KL. Avdrag får ske för samtliga utgifter som är att anse som 
kostnader för fullgörande av tjänsten om inte särskild ersättning som är skat
tefri har lämnats. I likhet med RINK anser jag att den hittillsvarande grund
principen att avdrag skall medges för utgifter som är att anse som kostnader 
för fullgörande av tjänsten skall kvarstå oförändrad. I vissa delar är det dock 363 



angeläget att klarare ange griinsen mellan personliga levnadskostnader och Prop. 1989/90: 110 
kostnader för tjänsten. Detta hör komma till uttryck hl.a. vid behandlingen 
av olika kostnadsersättningar. 

I enlighet med RINK:s förslag har jag mot bakgrund härav föreslagit änd

ringar i syfte att strama åt avclragsmöjligheterna bl.a. på traktamentsbcskatt
ningsområdet (avsnitt 5 .3 .3). 

Beträffande konstnärliga yrkesutövares avdragsrätt vill jag framhålla att 

de i enlighet med gällande principer naturligvis har rätt till avdrag för sådana 

utgifter som skall anses som kostnader för intäkternas förvärvande. Någon 

anledning att föreslii lagändringar på grund av den praxis som hittills utveck

lats rörande tillämpningen av de aktuella bestämmelserna anser jag inte nu 

förcligga. De frågor som förs fram av Sveriges Författarförbund har jag re
dan berört (avsnitt 5.2). 

Betriiffande RINK:s förslag till ändrade regler beträffande kostnadsav

drag för resor mellan bostad och arbetsplats vill jag anföra följande. 
RINK:s förslag skulle leda till betydande förenklingar för både skattskyl

diga och skatteadministration. Det kan vidare hävdas att ifrågavarande kost
nader dessutom är att betrakta som personliga levnadskostnader. Nuvarande 

regler är även till nackdel från miljösynpunkt. Stora grupper skattskyldiga i 

framför allt glesbygds- och storstadsregionerna är emellertid beroende av bi
len för att utan orimligt långa restider kunna ta sig mellan bostad och arbets

plats. De kraftiga minskningar av avdragsmöjligheterna som förslaget inne

bär skulle därför för dessa kunna medföra avsevärda ekonomiska påfrest

ningar. För många är det vidare svart att anpassa sig till skärpta avdragsre

gler exempelvis genom att flytta närmare arbetsplatsen både med hänsyn till 

situationen pi'• bostadsmarknaden och till att båda makarna i en familj ofta 
är förviirvsarbdande. Jag är mot bakgrund härav inte beredd att nu före sia 
någon förändring av reglerna på detta område. 

RINK har också föreslagit begränsningar beträffande möjligheterna att 
göra avdrag för kostnader för egen bil i tjänsten. Detta förslag har genom
förts genom lagstiftning som trädde i kraft den l januari 1990 (prop. 
1989/90:50. SkUlO, rskr. 96, SFS 1989:1017). 

Jag vill i detta sammanhang avslutningsvis också beröra frågan om avdrag 
för underskott i inkomstslaget tjänst. Enligt min mening bör avdrag för ett 

sådant underskott medges från intäkt av tjänst närmast följande beskatt

ningsår. Förslaget föranledt:r en ändring i 34 § KL. 

5.5 Allmänna avdrag och skattereduktioner 

5.5. I Avdrag för underhåll till icke hemmavarande barn 

Mitt förslag: Avdragsrätten för unclcrhall till icke hemmavarande 
barn slopas. 

Eftersom elen skatteliittnad som den tidigare avclragsmöjlighcten 
gett har beaktats vid ht:riikningen av förmågan att betala bidrag införs 
bcstiimmclser om nedsättning av redan fastställda underhållsbidrag i 
en siirskild lag. 
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RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Frågan har tagits upp av tre remissinstanser. Rik.1för
siikri11gsverket tillstyrker förslaget men anser att det behöver förtydligas på 

vissa punkter. H01•rätten Öl'er Skåne och Blekinge framhäller att utrednings

förslagen innehåller åtskilliga ändringar som påverkar underhållsbidragens 

storlek och att den särskilda lagen om nedsättning av underh{1ll till icke hem

mavarande barn framstår som helt otillräcklig för att hejda det stora antal 

mtil om jämkning av underhållsbidrag som med all sannolikhet blir följden 

av skattereformen. Vidare anser hovrätten det önskvärt att den föreslagna 

nedsättningen samordnas i tiden med den årliga automatiska uppräkningen 

av undcrhMlsbidrag den 1 februari. TCO ställer sig tveksamt till förslagen 

mot bakgrund av deras negativa fördelningspolitiska cffrkter och framhåller 

att samhällets stöd till ensamstående föräldrar inte får försämras. TCO anser 

att förslagen inte kan bli föremål för lagstiftning innan underhållsbidrags

kommitten avslutat sitt arbete och riksdagen prövat frågan om stödets ut

formning. 
Skälen för mitt förslag: Enligt 46 § 2 mom. KL får den skattskyldige göra 

avdrag för belopp som han under beskattningsåret betalat för underhåll till 

icke hemmavarande barn under 18 år. Avdrag medges dock till dess barnet 

fyllt 21 år om det genomgår grundskola, gymnasieskola eller därmed jämför

lig grundutbildning. Avdrag får högst göras med 3 000 kr. per barn och år. 

Tidigare har ensamförälderkommitten (SOU 1983:51) och skatte

förenklingskommitten (SOU 1984:21) föreslagit att avdragsrätten skulle slo

pas. 

I slutet av år 1986 beslutade regeringen om direktiv (dir. 1986:30) för en 

utredning som skall göra en översyn av reglerna för underhållsbidrag och 

bidragsförskott. · 

Kommitten. som antagit namnet underhällsbidragskommitten, bör enligt 

direktiven bl. a liigga rcsultatat av en genomgripande analys av frågor om 

bl. a. underh:illsbidrag och bidragsförskott till grund för förutsiittningslösa 

överviiganden ang(1cndc utformningen av samhällets stöd till barn som inte 
lever samman med b[1da sina föriildrar. Kommitten bör också ha frihet att 

pröva om de nuvarande reglerna över huvud taget skall bibehallas eller om 

underhiillsbidrag och/eller bidragsförskott kan ersättas med andra stödfor

mer och/eller med nya siitt att uppfylla föriildraförpliktelser. 

Kommitten har den I februari 1990 lämnat ett betiinkande med förslag om 

hur stödet till barn som inte lever samman med båda sina föriildrar skall 

kunna utformas i framtiden. 

Jag vill för min del framhMla att ett grundläggande syfte med skatterefor

men iir att efterstriiva en förenkling av regelsystemet och undanröja brister 

i neutralitet. Avdragsriitten för underhåll till icke hemmavarande barn utgör 

enligt min mening ett avsteg friin principen att avdrag för personliga levnads

kostnader inte skall medges och bör d~irför slopas. Detta bör ske från den l 

januari 1991. 
Vid ber~ikningen av förm<'1gan att betala bidrag har man beaktat den skat

tcliittnad som avdragsmöjlighcten gett. Ett slopande av avdragsrättcn med

för ;1tt storleken av underh{11lsbidrag efter skattereformen kan bestiimmas 

utan h:insyn till ni·igon avdragseffekt. Denna effekt kan vid oföriindrat tak 

Prop. 1989/90:110 
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för avdraget och en framtida skattesats på 30 % beräknas till 900 kr. per år Prop. 1989/90: 110 
(3 000 kr. x 30 %) eller 75 kr. per m[mad. 

Den slopade avdragsrätten torde således i framtiden generellt komma att 
medföra något lägre underhållsbidrag. Genom bidragsförskottens nuva
rande utformning innebär detta i många fall ändå ingen förändring av den 
underhållsberiittigades situation. 

Vad gäller redan fastställda underhållsbidrag kan följande nämnas. En 
slopad avdragsmöjlighet bör generellt anses sänka den bidragsskyldiges be
talningsförmåga på ett sådant sätt att det kan finnas anledning att sätta ned 
underhällsbeloppet. 

Enligt 7 kap. 10 §föräldrabalken kan dom eller avtal om underhåll jäm
kas av rätten om ändring av förhållandena föranleder det. Enligt förarbetena 
( prop. 1978179: 12 s. 116) till bestämmelsen är det en förutsättning för jämk
ning att bidraget med hänsyn till de ändrade förhållandena inte framstår som 
rimligt och att förändringen inte är tillfällig. Förändringen bör vara något så 
när betydelsefull. Dom eller avtal om underhållsbidrag till barn kan också 
omprövas efter sex år utan att några ändrade förhållanden behöver åbero
pas. 

Andra regler av intresse i detta sammanhang är lagen ( 1966:680) om änd
ring av vissa underhållsbidrag. Den lagen föreskriver en automatisk uppräk
ning av bidragen med hänsyn till penningvärdets fall. 

En generell nedsättning av redan fastställda underhållsbidrag på grund av 
en slopad avdragsrätt passar inte in i något av dessa regelsystem. Det är dess
utom angeläget att domstolarna inte belastas med ett mycket stort antal mål 
om jämkning. I fråga om 1966 års lag bör beaktas att den exklusivt handlar 
om hur förändringen i penningvärdet påverkar underhållsbidrag. 

Övervägande skäl talar därför för att generella regler om nedsättning av 
n:dan fastställda underhållsbidrag på grund av slopad avdragsrätt bör intas i 
en särskild lag. En sådan lag bör av förenklingsskäl ha en inriktning på scha
bloniserade regler och i huvudsak föreskriva att dessa bidrag skall nedsättas 
med högst 75 kr. per månad eller 900 kr. per år och barn. 

En nedsiittning av redan fastställda underhållsbidrag återverkar i de fall 
underhållsbidraget överstiger taket för bidragsförskottet även på den under
hållsberättigades situation. I det fortsatta beredningsarbetet med anledning 
av underh{1llsbidragskommittens förslag bör övervägas i vilken utsträckning 

det kan finnas anledning att kompensera de underhållsberättigade som be
rörs av den generella nedsättningen av underhållsbidragen. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för justitiedepartementet. 
Förslaget föranleder ändringar i 46 § 2 mom. och punkten 1 av anvisning

arna till l9 § KL samt en ny lag om nedsättning av vissa underhållsbidrag. 

5.5.2 Skattereduktion för hemmamake och för ensamstående med barn 

Mitt förslag: Skattereduktionerna för hemmamake och för ensamstå
ende med barn slopas. 
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RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. Prop. 1989/90:110 
Remissinstanserna: Frågan har berörts endast av TCO som ställer sig tvek-

samt till att skattereduktionen för ensamstående med barn avskaffas. TCO 

anför härvid samma skäl som anförts vad gäller avdrag till icke hemma-
varande barn. TCO tillstyrker dock att skattereduktionen för hemmamake 
slopas. 

Skälen för mitt förslag: Bestämmelserna om dessa reduktioner finns i 

2 § 4 mom. UBL och innebär i huvudsak följande. Den som taxeras som gift 

skattskyldig medges skattereduktion på 1 800 kr. om andra maken saknar 

statligt taxerad inkomst. Om maken har taxerad inkomst men denna under
stiger 6 000 kr. medges skattereduktion med ett reducerat belopp. Om in

komsten överstiger 6 000 kr. medges ingen skattereduktion. Den som taxe

ras som ogift skattskyldig medges skattereduktion på I 800 kr. om han eller 

hon den 1 november under beskattningsåret haft hemmavarande barn under 

18 år. 

Skattereduktionerna har behandlats av ett flertal statliga utredningar. 

Skatteförenklingskommitten (SOU 1984:21) påpekade att reduktionerna 

successivt minskat i värde på grund av att reduktionsbeloppen inte ändrats 

trots penningviirdeförsämringen. Kommitten, som främst granskade reduk

tionernas administrativa konsekvenser, konstaterade att de materiella reg

lerna är enkla och lätta att tillämpa. Däremot krävs för en riktig tillämpning 

att de skattskyldiga lämnar detaljerade uppgifter om civilstånd, hemmava

rande barn och samboende samt om egen och makes bosättning här i riket 

under någon del av året. Dessa uppgifter är ofta ofullständiga eller inte alls 

ifyllda och föranleder enligt kommitten inte sällan begäran om komplette

ring i samband med granskningen. Kommitten föreslog att skattereduktio

nerna skulle slopas och att eventuell kompensation härför borde ges i form 
av stödåtgärder utanför inkomstskattesystemet. 

Skatteförenklingskommittens förslag har dock inte genomförts. 
Skatteutskottet har flera gånger behandlat frågan och har t. ex. anfört 

(SkU 1986/87:33) att det är förenat med svårigheter att via beskattningen 
söka kompensera barnfamiljer för deras speciella kostnader utan att komma 
i konflikt med strävandena att uppnå enkelhet i deklarations- och taxerings

arbetet och att kostnader för barn är av sådan natur att de i första hand bör 
beaktas på annat sätt än genom avdrag vid beskattningen. 

RINK har pekat på att skattereduktionen för hemmamake dessutom ger 

en splittrad bild därigenom att den medges med samma belopp för hemma

make utan hemmavarande barn och för hemmamake med ett eller flera barn 

oberoende av förhållandena i det enskilda fallet. Kommitten har också an

fört att ett bibehållande av denna skattereduktion får anses vila på ett delvis 

förlegat synsätt och att den sammanlagda skattereduktionen för hemma

make minskat med ca 75 % sedan år 1980. 

Jag vill för min del även hänvisa till vad jag under föregående avsnitt an

fört om att stödet till ensamföräldrarna skall tas upp i den fortsatta bered
ningen av underhållsbidragskommittens förslag. 

Övervägande skäl talar därför enligt min mening för att skattereduktionen 

för hemmamake och för ensamstående med barn nu slopas. 

Förslaget föranleder ändringar i 2 § 4 mom. UBL. 
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5.5.3 Arbetsgivares kostnader för organisationsverksamhet och 
skattereduktion för fackföreningsa,·gil't 

Mitt förslag: Skattereduktion för fackföreningsavgifter medges mt:d 
20 C;{ av den del av avgiften som inte överstiger 2 500 kr. om året. 
Inga ändringar föreslås beträffande arbetsgivart:ns avdragsrätt för 
kostnader för organisationsverksamhet. 

För att skattereduktion skall erhållas utan särskilt yrkande från den 
skattskyldige måste en arbetstagarorganisation ha lämnat uppgift om 
avgiftens storlek till skattemyndigheterna senast den 31 mars eller, 
om ADB-medium används, den 30 april under taxeringsåret. De nya 
tidpunktt:rna bör gälla redan fr.o.m. 1991 års taxering. 

RINl\::s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Frågan har berörts av fyra remissinstanser. RSV anser 

att skattereduktionen för fackföreningsavgift bör slopas, eftersom den med

för ett inte obetydligt merarbete för skatteförvaltningen. Om den nuvarande 

ordningen skall behållas anser verket att yrkande om skattereduktion endast 

skall kunna framställas av arbetstagarorganisation. Yrkande från enskild bör 

enligt verket behandlas som ett yrkande om rättelse av debiteringen. LO an

ser att riktmärket för skattereduktionen bör vara den nya genomsnittliga 

marginalskatten (ca 33 % ) och att underlaget för avdraget bör anpassas till 

kostnadsutvecklingen i samhället. Svenska Revisorsamf undet SRS förordar 

att frågan om arbetsgivares avdrag för organisationskostnader blir föremål 

för fortsatt övervägande i syfte att avdragsrätten begränsas. Vidare anför 

samfundet att den fortsatta handläggningen bör syfta till att avskaffa skatte

reduktionen för fackföreningsavgifter. TCO kan godta förslaget att sänka 

procentsatsen till 20. Däremot ser TCO ingt:n anledning att sätta ett tak för 

avgiftsunderlaget. Om taket skall vara kvar bör det enligt TCO:s mening 

Merställas till sitt ursprungliga värde och inflationsskyddas genom att kopp

las till basbeloppet. 

Skälen för mitt förslag: Enligt punkt 1 första stycket av anvisningarna till 

20 ~ KL är avgifter till föreningar och andra sammanslutningar i vilka den 

skattskyldige är medlem i princip inte avdragsgilla. Från regeln om att av

drag inte för ske för medlemsavgifter har i praxis undantagits avgifter till ar

betsgivarorganisationer. Sådana avgifter har ansetts ha karaktär av försäk

ringsprcmie. 

Skattereduktion för fackföreningsavgifter infördes genom en lag som 

trädde i kraft den 1 januari 1983 och som tillämpades första gången vid 

1984 :lrs taxering (prop.1982/83:50. SkU 15. SFS 1982: 1193). Det huvudsak

liga skiilet för att medge reduktion för fackföreningsavgifter var enligt pro

positionen att skapa skattemässig jämställdhet mellan arbetsgivares och lön

tagares kostnader för resp. fackliga organisationsverksamhet. 

Skattereduktion för fackföreningsavgift medges fysisk person som har va

rit bosatt eller vistats i Sverige under nagon del av inkomståret. Underlaget 

för beriikning av skattereduktion är den medlemsavgift som den skattskyl

dige undt:r inkomst<lrct har betalat till arbetstagarorganisationen, dock 

hiigst 1 200 kr. Skattereduktionen uppgår till 40 % av underlaget. 

Prop. 1989/90:110 
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En skattskyldig som vill ha skattereduktion skall framställa särskilt yr- Prop. 1989/90:110 
kande om det. Yrkandet skall innehålla uppgift om personnummer och er-

lagd avgift. Yrkandet kan framställas till riksskattcvcrket genom den skatt-

skyldiges arbetstagarorganisation senast den 15 juni taxeringsåret. Om orga-

nisationen vidarebefordrar yrkandet på ADB-medium är tidsgränsen den 

31 augusti taxerings{1rct. Den skattskyldige kan även själv senast den 

30 september taxeringsåret framställa yrkande hos lokala skattemyndighe-

ten. Även efter nämnda tidpunkt kan den skattskyldige framställa sådant yr-

kande såsom en begäran om rättelse enligt 84 § UBL. 

Frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgifter har i allmänhet kopplats 

till frågan om arbetsgivares avdragsrätt för medlemsavgifter till arbetsgivar

föreningar. Enligt den ordning som gällde tidigare medgavs inte avdrag för 

fackföreningsavgifter men däremot för arbetsgivares avgifter för organisa

tionsverksamhet. Konfliktunderstöd från fackföreningar var å andra sidan 

skattefria medan konfliktbidrag fran arbetsgivarföreningar var skatteplik

tiga. Den kritik som framför allt riktades mot detta system var att kombina

tionen av avdragsrätt för avgifter och skatteplikt för konfliktbidrag var för

månligare än förbud mot avdrag för avgifter kombinerat med skattefrihet för 

konfliktersättningar. Som skäl för kritiken anfördes att endast en del av de 

inflytande avgifterna används för konfliktändamål och att således en arbets

givarorganisation helt eller delvis finansierar även den del av verksamheten 

som avser annat än ersättningar eller fonderingar för konfliktändamål med 

obeskattade medel. 

Under årens lopp har frågan varit föremål för utredningar vid flera tillfäl

len. Bl. a. kan nämnas skattelagssakkunniga som år 1958 redovisade sina 

överväganden i en promemoria samt 1972 års skatteutredning som ingående 

behandlat denna fråga i betänkandet (SOU 1977:91) Översyn av skattesys

temet. Utredningens slutsats var att avdrag för fackföreningsavgift borde 

medges men begränsas till ett visst maximibelopp. Ett alternativ som före

slogs i departementspromemorian Ds B 1980:3 är att varken medge avdrag 

för föreningsavgifter till arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer samt att 

även göra arbetsgivarorganisationernas konfliktersättning skattefri. Detta 

förslag kritiserades dock mycket skarpt av i stort sett samtliga remissinstan

ser av såväl principiella som praktiska skäl. Även förslag att på olika sätt 

begränsa avdraget för föreningsavgifter för arbetsgivare till den del som av

ser konfliktändamål har övervägts men visat sig innebära avsevärda tekniska 

problem. Det föreligger bl. a. svårigheter att skilja ut vilken del av avgiften 

som skall vara avdragsgill. 

Ett avskaffande av skattereduktionen för fackföreningsavgift kräver enligt 

min mening att även arbetsgivarnas avdragsrätt för föreningsavgifter begrän

sas. Som framgår·av det ovan sagda skulle annars en skattemässig olikfor

mighet uppstå i behandlingen av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. 

Det finns emellertid starka skäl för att inte begränsa eller helt slopa arbetsgi

varnas avdragsriitt för föreningsavgifter. Jag anser därför att en sådan be

gränsning inte bör införas. Med hänsyn härtill bör inte heller skattereduktio

nen för fackföreningsavgifter avskaffas. 

Reglerna om skattereduktionen bör dock justeras i vissa hänseenden. När 

24 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del 1 
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skattereduktionen infördes bedömdes att ca 70 % av avgiften användes för Prop. 1989/90: 110 
allmänfacklig verksamhet och således borde ligga till grund för reduktionen. 
Mot bakgrund härav och av då gällande skattesatser bestämdes skattereduk-

tionen till 40 % av avgiften till den del avgiften inte översteg I 200 kr. RINK 

har föreslagit ett avdragstak på 2 000 kr. Jag anser för min del att taket bör 

bestämmas något högre eller till 2 500 kr. I enlighet med RINK:s förslag bör 

procentsatsen justeras ned på grund av de sänkta skattesatserna. Om skatte-

satsen beräknas som 30 % och ca 70 % av fackföreningsavgiften anses be-

löpa på allmänfacklig verksamhet kan skattereduktionen beräknas till (0,30 

x 0,70 =) 0,21 och avrundas till 20 % av avgiften. 

Vad gäller tidpunkterna för yrkanden om skattereduktion har RINK i sitt 

betänkande föreslagit en tidigareläggning av yrkande som framställs genom 

den skattskyldiges arbetstagarorganisation. 
RSV har i en skrivelse till regeringen den 8 mars 1989 föreslagit en tidiga

reläggning från den 15 juni till den 31 mars och, om ADB-medium används, 

från den 31 augusti till den 30 april. Skrivelsen har remissbehandlats och ytt

randen har avgivits av justitiekanslern, statskontoret, centralorganisationen 

SACO/SR. Handelstjänstemannaförbundet, Landstingsförbundets perso

nalförening och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Remissinstanserna 

har i huvudsak ingen erinran emot förslaget. Statskontoret anser dock att 

lagen bör ändras på så sätt att ett schablonavdrag införs. 

För att kunna beakta skattereduktionen i taxeringsmeddelandena är det 
tillräckligt att yrkandena om skattereduktion framställs inom den tid som 

RSV har föreslagit. Jag ansluter mig därför till verkets förslag. De nya tid

punkterna biir gälla fr.o.m. 1991 års taxering. 

Förslaget föranleder ändringar i 2-5 §§lagen ( 1982: 1193) om skattereduk
tion för fackföreningsavgifter. 

5.6 Uttag av socialavgifter 

5.6.1 Allmänna principer 

Mitt förslag: Alla förvärvsinkomster skall beläggas med socialavgift 

eller motsvarande skatt. Fulla avgifter i form av arbetsgivaravgifter 

och egenavgifter skall i princip tas ut då inkomsten är förmånsgrun

dande. I andra fall beläggs förvärvsinkomster med en särskild löne

skatt motsvarande skattedelen av socialavgifterna. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. frånsett 

vissa ändringar av främst lagteknisk karaktär. 
Remissinstanscrna: Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i frågan 

godtar de principer för uttag av socialavgifter som utredningen föreslagit. 

Den kritik som riktas mot förslaget rör främst socialavgifter på vissa tillfäl

liga inkomster. Vidare kritiseras den lagtekniska lösningen av flera remissin

stanser. 
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Skälen för mitt förslag: För finansiering av den allmänna försäkringen och Prop. 1989/90: 110 
vissa andra sociala ändamål tas socialavgifter ut enligt lagen ( 1981 :691) om 

socialavgifter, socialavgiftslagen (SAL). Dessa är av två slag, arbetsgivarav-
gifter och egenavgifter, och betalas huvudsakligen av arbetsgivare och egen-
företagare. 

Arbetsgivaravgifter, som en arbetsgivare och i vissa fall även en uppdrags
givare skall betala, beräknas på den lön och de skattepliktiga naturaförmå

ner som utges till anställda. 
Egenavgifter betalas främst av dem som har inkomst av rörelse eller in

komst av jordbruksfastighet. Till grund för beräkningen av avgiftsunderlaget 

läggs taxeringen till statlig inkomstskatt. 

Utanför det avgiftspliktiga området faller arrendeinkomster och inkoms

ter från upplåtelser av avverkningsrätter och andra s.k. passiva rörelse- och 

jordbruksinkomster. Utanför faller även inkomster från fastighetsförvalt

ning liksom pensionsförmåner och försäkringsersättningar. 

För närvarande tas följande avgifter ut. 

Arbetsgivaravgifter Egenavgifter 

Sjukförsäkringsavgift 
Folkpensionsavgift 
Tilläggspensionsavgift 
Delpensionsavgift 
Barnomsorgsavgift 
Arbetsskadeavgift 
Arbetarskyddsavgift 
Arbetsmarknadsavgift 
Vuxenutbildningsavgift 
Lönegarantiavgift 

Summa 

IO,IO 
7,45 

13,00 
0.50 
2,20 
0,90 
0.35 
2,16 
0,27 
0,20 

37,13 

9.60 
7.45 

13.00 
0,50 
2,20 
0,90 
0,20 

33.85 

Därtill uttas allmän löncavgift med 0,34 % samt. för ersättning som utges 
under perioden september 1989 - december 1990. arbetsmiljöavgift med 
1,5 %. 

För år 1989 beräknas socialavgifterna uppgå till ca 195,5 miljarder kr., 
varav ca 188 miljarder kr. i arbetsgivaravgifter och ca 7,5 miljarder kr. i egen
avgifter. 

Skattereformen syftar till en likformig beskattning av olika inkomster. Det 
är därvid nödvändigt att också beakta socialavgifterna eftersom dessa i stor 
utsträckning ekonomiskt sett utgör en skatt. Målet, ett neutralt skattesys

tem, kan alltså uppnås enbart om reformen också får omfatta uttaget av so
cialavgifter. 

Det finns, som några remissinstanser framhållit, i och för sig ett starkt 

samband mellan socialavgifter och socialförsäkringsförmåner även om detta 
inte kan relateras till en viss individ. De olika delavgifterna avser att finan

siera vissa bestämda ändamål och för huvuddelen av avgifterna finns en di

rekt finansiell koppling. Ur ekonomisk synvinkel är det emellertid av stor 

betydelse att förmånerna bara delvis är individrelaterade. Förmånerna är så

ledes för individen endast i begränsad utsträckning beroende av avgifternas 
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storlek och faktisk inhctalning. Vissa grundförmåner utgår inom och utanför Prop. 1989/90: 110 
socialför~äkringssystcmct för personer med !tiga eller inga avgiftsgrundandc 

inkomster. 
För vissa avgifter. somt.ex. folkpensionsavgift. finns inget direkt samband 

mellan avgift och förmån, vilket innebär att dessa avgifter helt kan ses som 

skatt i ekonomisk mening. För andra avgifter, somt.ex ATP- och sjukförsäk

ringsavgifter. finns diiremot ett samband genom att en högre avgiftsgrun

dande inkomst ger högre förmåner. Sambandet mellan avgift och förmåner 

begränsas dock även för dessa avgifter bl.a. genom att avgifter tas ut även för 

ej förmånsgrundande inkomster. dvs. inkomster över 7 .5 basbelopp, samt 

genom att pensionstillskott utgår även för personer som inte har någon av

giftsgrundande inkomst. Vidare gäller att ATP liksom sjuk- och föräldrapen

ning baseras p<I inkomster under begränsade tidsperioder. 

Såvitt gäller arbetsgivaravgifterna krävs inte heller att dessa faktiskt har 

betalats för att förmiincrna skall utgå. För vissa arbetsgivaravgifter gäller vi

dare att de inte har något direkt samband med de förmåner som kan utgå. 

När det gäller egenavgifter finns dock i två fall ett direkt samband mellan 

förmfm och avgift. En försäkrad för vilken sjukförsäkringen gäller med ka

renstid betalar exempelvis sjukförsäkringsavgift efter en lägre procentsats. 

En egenföretagare som inte betalat sin tilläggspensionsavgift tillgodoräknas 

inte pensionspoäng för det året. 

Jag vill också framhf11la att sambandet mellan socialförsäkringsavgifter 

och förmäner med tiden har tunnats ut. Före år 1982 gällde exempelvis att 

vid beräkningen av arbetsgivaravgifter hänsyn inte skulle tas till den del av 

arbetstagarens lön som efter ett basbeloppsavdrag översteg 7,5 basbelopp. 

Denna begränsning av avgiftsuttaget togs emellertid bort av främst administ

rativa skäl. 
Sammantaget framg<'tr av det tidigare sagda att en väsentlig del av socialav

gifterna utgör en skatt i ekonomisk mening. Sä torde även vara fallet inom 

en överskådlig framtid om än vissa förändringar kan komma att göras i soci

alförsäkringssystemet. 

Ur neutralitetssynvinkel är det således angeläget att basen för inkomst

skatten på förvärvsinkomster så långt möjligt är densamma som för socialav

gifter. Skillnader häremellan leder till ekonomiska snedvridningar bl.a. ge

nom att det uppstår en strävan från såväl arbetsgivare som anställda att 

övergå till löncförmåner som är avgiftsfria. Arbetsgivaren och den anställde 

kan "dela" på det belopp som motsvarar socialavgifterna så att arbetsgiva

rens lönekostnad minskar och den anställde får en anställningsförmån vars 

värde överstiger det som blivit kvar efter skatt av en avgiftspliktig löneför

mån. 

Dessutom medför det väsentliga administrativa förenklingar om basen för 

socialavgifterna överensstämmer med den för inkomstskatten. 

Om målet om likformig beskattning skall kunna uppnås krävs därför att 

uttaget av socialavgifter sker på ett mer neutralt sätt. I likhet med RINK är 

utgångspunkten för mitt förslag i denna del att alla förvärvsinkomster, dvs. 

all arbetsersättning och all inkomst av näringsverksamhet. skall bli föremål 

för någon typ av socialavgifter eller motsvarande skatt. Det är vidare angelä-
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get att reglerna i detta avseende utformas så att de kan fungera p{1 ett till- Prop. 1989/90: 110 
fredsställanck sätt vid ett i framtiden ändrat samband mellan förmåner och 
avgifter i socialförsiikringssystemet. 

För att uppnå likformighet och undvika ekonomiskt snedvridande effekter 

bör en utgångspunkt vara att endast de inkomster som grundar rätt till social
försäkringsförmåner skall bli belagda med fulla socialavgifter i form av ar

betsgivar- eller egenavgifter. Av främst administrativa skäl bör emellertid 
ocks{1 i fortsättningen s{1dana inkomster utgöra underlag för fulla avgifter 

även om de inte är förm[rnsgrundande till den del de överstiger en viss nivå. 

För övriga förvärvsinkomster har RINK föreslagit uttag av vad kommitten 

kallat grundavgift, motsvarande skattedelen av socialavgifterna. Det sam

lade skatteuttaget i form av inkomstskatt och skattedelen av socialavgifter 

blir därmed likvärdigt för denna typ av förvärvsinkomster och för kontant

lön. 
Benämningen grundavgift har kritiserats av flera remissinstanser. Riksför

säkri11g.1Terket anför att grundavgiften är en allmän skatt och bör vara klart 

avskild från socialförsäkringsavgifterna. 

Hovrätten över Skå11e och Blekinge anför att eftersom grundavgiften såväl 

konstitutionellt som nationalekonomiskt är att anse som skatt och inte avgift 

bör den också benämnas skatt. Liknande synpunkter framförs av kammar

rätten i Stockholm. Företagareförbundet och Konstnärliga och Litterära Yr

keswövares Samarbetsnämnd. Lämplig benämning är enligt hovrätten soci

alskatt eller särskild förvärvsinkomstskatt. 

Jag eldar uppfattningen att vad RINK kallat grundavgift i själva verket är 

att anse som en skatt. En lämplig benämning bör kunna vara särskild löne
skatt. 

Även den av RINK föreslagna lagtekniska lösningen enligt vilken bestäm

melserna om grundavgift har tagits in i SAL har kritiserats av bl.a. hovrät

ten. Hovrätten anser att dessa bestämmelser borde tas in i en särskild lag 
som också bör reglera skattedelen av socialavgifterna. 

Jag anser för egen del att det ar lämpligt att reglera den särskilda löneskat
ten i en särskild lag. Jag är emellertid inte beredd att i förevarande samman
hang även ta upp frågan om en eventuell utbrytning av skattedelen av social
avgifterna till en särskild lag. Jag återkommer till frågan om den lagtekniska 
lösningen i specialmotiveringen. 

Jag har i frågorna om socialavgiftsuttaget samrått med chefen för socialde

partementet. 

5.6.2 Breddning av basen för socialavgifter på arbetsinkomster 

Mitt förslag: I princip alla inkomster som skall tas upp till beskattning 
under inkomst av tjänst skall också bli föremål för uttag av socialavgif
ter. Inkomsterna skall vara förmånsgrundande och fulla socialavgifter 
skall därför tas ut. Avgifterna skall normalt betalas i form av arbetsgi
varavgifter. I vissa fall där ett arbetstagar- eller uppdragstagarförhål
lande inte kan anses föreligga skall avgiften tas ut i form av egenavgif
ter. 
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RINK:s förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med mitt. Prop. 1989/90: 110 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har tillstyrkt RINK:s förslag 

eller lämnat det utan erinran. En del kritik riktas dock mot förslaget vad gäl-
ler vissa tillfälliga inkomster som föreslås bli beskattade i inkomstslaget 
tjänst. Riksförsäkringsverket anser att det kan ifrågasättas om sådana tillfäl-
liga inkomster. såsom tävlingsvinster m.m. som redovisas under inkomst av 
tjänst är att anse som utfört arbete i socialavgiftslagens mening. Vidare ifrå-

gasätter verket om det är ändamålsenligt ur kontrollsynpunkt att avgiftsbe-
lägga dessa inkomster. Om avgiftsbeläggning skall ske bör enligt riksförsäk-
ringsverket endast grundavgift tas ut på dessa inkomster. Även RSV anför 
liknande synpukter på avgiftsbeläggning av sistnämnda typ av inkomster. 
RSV anför också att kontrollsvårigheterna torde vara i det närmaste oöver-

stigliga i de flesta fall vad gäller exempelvis vinster i korsords- och fisketäv-
lingar och liknande. Däremot kan RSV tänka sig att arbetsgivaravgifter skall 
betalas på direkta kunskapstävlingar i radio och TV där det ingår ett visst 
arbetsmoment även om detta är av underhållningskaraktär. RSV anför 
också att det är ett stort problem hur man skall hantera ersättningar som helt 
klart är ett utflöde av tjänsten men som kommer från annan än arbetsgiva-
ren. I dag kan sådana ersättningar inte avgiftsbeläggas på grund av de strikt 

upprätthållna arbetsgivar/arbetstagarbegreppen. RSV anger vidare i sitt ytt-
rande olika typer av ersättningar som enligt verket bör avgiftsbeläggas. 
Kammarrätten i Göteborg och TCO anser att det kan finnas fall då vissa in-

komster bör undantas från avgiftsuttag. Svenska Revisorsamfundet SRS har 
i princip inte något att erinra mot att tillfälliga förvärvsinkomster är avgifts-

grundande. För att en sådan utvidgning skall bli praktiskt och administrativt 

möjlig att hantera bör emellertid enligt samfundet beloppsgränsen på 1 000 
kr. för vilka ersättningar som skall ingå i avgiftsunderlaget höjas väsentligt. 
Riksidrottsförbundet anför att RINK:s förslag om att avgiftsskyldighet skall 
inträda redan vid den allmänna gränsen på 1 000 kr. samt de basbreddningar 
som föreslås kommer att medföra stora ekonomiska påfrestningar för 
idrottsrörelsen. Föreningen Sveriges Uppbördschefer anser att tillfälliga in-
komster av typ tävlingsvinster m.m. bara bör bli föremål för grundavgift ef-
tersom de till stor del inte blir förmånsgrundande. Man pekar också på kon-
trollproblemen. 

Skälen för mitt förslag 

Huvuddragen av gällande bestämmelser 

Rätt till tilläggspension grundas på inkomst av förvärvsarbete. Med detta 
förstås inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete. I be
greppet inkomst av anställning ryms främst löneinkomster och naturaförmå
ner. Begreppet är snävare än det skatterättsliga begreppet inkomst av tjänst. 
Om en inkomst är pensionsgrundande såsom inkomst av anställning åligger 
det arbetsgivaren att betala arbetsgivaravgifter. Till inkomst av annat för
värvsarbete räknas främst inkomst av här i riket bedriven rörelse och in
komst av här belägen jordbruksfastighet som brukas av den försäkrade. 

På summan av vad en arbetsgivare utgivit under året som lön i pengar eller 374 



skattepliktiga naturaförmåner skall han betala arbetsgivaravgifter. Prop. 1989/90:110 
För övriga ersättningar. som alltså är att hänföra till inkomst av annat för

värvsarbete, skall socialavgifterna betalas i form av egenavgifter. Lagtekniskt 
har detta lösts så att i SAL har tagits in bestämmelser om att grunden för 
beräkning av egenavgifterna är sådan inkomst som enligt AFL skall hänföras 
till inkomst av annat förvärvsarbete. 

Tillämpningsproblem 

Ett problem vid tillämpningen av socialavgiftsbestämmelserna är att det i 
vissa fall kan föreligga osäkerhet om en ersättning skall utgöra underlag för 
beräkning av skatteavdrag och/eller arbetsgivaravgifter. Detta beror på att 
underlagen är delvis olika inom skatte- och avgiftsområdet. Skillnaderna -
som framstår tydligare än förr inom det nya systemet för samordnad upp
börd av källskatt och arbetsgivaravgifter- medför, förutom snedvridande ef

fekter på samhällsekonomin, redovisningssvårigheter för arbetsgivarna och 
kontrollproblem för skattemyndigheterna. En arbetsgivare är skyldig att be
tala arbetsgivaravgifter i ett stort antal fall där han inte skall göra skatteav
drag. Det gäller t.ex. då han inte är s.k. huvudarbetsgivare eller om ersätt
ningen betalas ut till någon som har B-skattescdel men ersättningen inte är 
att hänföra till inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. 

Det finns också exempel på det motsatta förhållandet, alltså att arbetsgi
varen är skyldig att göra skatteavdrag men inte att betala arbetsgivaravgifter. 

Det gäller t.ex. huvudarbetsgivare som enbart betalar ut pensioner eller ar
betsgivare som sysselsätter endast personer som fyllt 65 år. 

Till följd av att begreppet kontant lön också tolkas på delvis olika sätt 
inom skatte- och avgiftsområdet anses vissa ersättningar vara avgiftsfria trots 
att skatteavdrag skall göras från ersättningen. Detta gäller bl.a. i fråga om 
premier för tjänstepensionsförsäkringar eller grupplivförsäkring, felräk
ningspengar och kostnadsersättningar såsom traktamentsersättning som 
överstiger normalbeloppet för fördyrade levnadskostnader enligt RSV:s 
föreskrifter (jfr rättsfallet RÅ 1986 ref 21). 

På en punkt är rättsläget oklart. Det är här fråga om förmåner där tvekan 
kan föreligga om förmånen utgör lön eller naturaförmån eller varkendera. 
Som exempel har angivits en arbetstagares förvärv av egendom till underpris 
från arbetsgivaren. 

Där något förvärvssyfte inte föreligger anses avgiftsplikt inte inträda. Lik
väl uppstår skatteplikt för mottagaren. Det är här närmast fråga om ersätt
ningar som idrotts- och andra ideella föreningar gett ut till sina funktionärer. 
I någon mån gäller det även ersättningar till de aktiva idrottsmännen. 

På detta område finns ett flertal avgöranden från regeringsrätten. Vad re
geringsrätten förefaller ha tagit fasta på är den grundläggande förutsätt
ningen för avgiftsplikt. Fråga skall ha varit om inkomst av förvärvsarbete. 
Hobbybetonat arbete och arbete som skett utan förvärvssyfte och utan tanke 
på att erhålla ökat underlag för pension har i en del fall bedömts inte utgöra 
inkomst av förvärvsarbete. Någon avgiftsplikt för utgivaren har därför inte 
ansetts uppkomma. Däremot kan ersättningarna vara skattepliktiga hos 
mottagaren under inkomst av tjänst. 375 



Jag skall i detta sammanhang också ta upp nägra exempel på ersättningar Prop. 1989/90:110 
som RSV redovisat i sitt remissyttrande, vilka enligt dagens regler beskattas 
under inkomst av tjänst men inte blir föremål för socialavgifter. Dessa ersätt-
ningar kan sägas vara ett utflöde av tjänst men kommer från annan än arbets-
givaren. RSV anför att ersättningar av detta slag inte avgiftsbeliiggs pä grund 
av de strikt upprätthållna arbetsgivar/arbetstagarbegreppen i AFL. RSV 
nämner fyra exempel på detta förhållande. Det första är personalstiftelser 
som tillhandahåller förmån av exempelvis semestcrstuga till anställda som 
inte har utfört något arbete för stiftelsens räkning. Ett annat är att en an-
ställd i ett bolag för en förmån, t.cx. fri bil, från ett annat bolag i samma 
koncern. Något arbetstagarförhållande till det andra bolaget finns inte enligt 
dagens regler trots att förmånen är ett direkt utflöde av anställningen och 
utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Det tredje fallet som RSV nämner är 
att en generalagent i utlandet tillhandahåller en resa till anställda hos ett 
svenskt företag som pris i en försäljningstävling. Här finns inget koncernför-
hållande mellan de bäda företagen och endast en indirekt ekonomisk gemen-
skap. Även denna inkomst är emellertid skattepliktig. Det fjärde och sista 
fallet RSV tar upp är att ett företag med pengar eller andra förmåner spons-
rar t.ex. en idrottsman mot att denne använder kläder med företagets firma-
märke eller sätter företagets dekaler på sin bil eller liknande. Inte heller i 
detta fall betalas några socialavgifter såvida idrottsmannen inte kan anses 
som rörelseidkare. i vilket fall egenavgifter skall betalas. 

RSV anser att man i samtliga dessa fyra fall i och för sig skulle kunna tänka 
sig att mottagaren av förmånen erlägger egenavgifter. Med hänsyn till att 
detta emellertid skulle motverka förenklingssträvandena anser RSV att det 
är bättre att ta ut socialavgifterna på förmånen av arbetsgivaren. Beträf
fande invändningen att det skulle kunna vara svårt för arbetsgivaren att han
tera avgiftsuttaget när förmånen rent faktiskt betalas ut av någon annan an
för RSV att det får ankomma på arbetsgivaren att hålla reda på detta. Det 
är ju enligt RSV ändå arbetsgivaren som på ett eller annat sätt bidrar till 
möjligheten att erhålla förmånen. 

Mina överväganden 

Av likformighetsskäl är det viktigt att skapa ett närmare samband mellan 
basen för inkomstskatten och basen för socialavgifterna eftersom nuvarande 
skillnader leder till ekonomiska snedvridningar och skatteplanering. Vidare 
medför skillnaderna i underlag tillämpningsproblem för såväl arbetsgivare 

som myndigheter. 
Med hänsyn till att den pensionsgrundande inkomsten och avgiftsunderla

get för egenavgifter även fortsättningsvis bör beräknas på grundval av den 
försäkrades taxering bör man knyta an bestämmelserna om beräkning av 
pensiongrundande inkomst och avgiftsunderlag för egenavgifter till de be
stämmelser som gäller för beräkning av inkomst av tjänst och inkomst av 
näringsverksamhet enligt KL I konsekvens härmed bör vidare reglerna om 
beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter knytas närmare samman med 
begreppet inkomst av tjänst enligt KL på samma sätt som skyldigheten att 
göra skatteavdrag är knuten till detta begrepp. 376 



Den allmänna principen att alla förvärvsinkomster skall avgiftsbeläggas Prop. 1989/90: 110 
leder till att sådana ersättningar som nu undantas från socialavgiftsuttag där-

för att mottagaren inte ansetts ha haft något förvärvssyfte. ersättningar som 

utbetalats av annan än arbetsgivare och ersättningar som inte haft funktion 
av kostnadsersättning liksom förmåm:r som tillkommit en anställd exempel-
vis genom köp nv egendom till underpris från arbetsgivaren blir avgiftsplik-

tiga. Likasa hör de inkomster som tidigare delvis varit skattdria på grund av 
att de inte kunnat hänföras till något inkomstslag men som enligt mitt förslag 

skall ht:skattas under inkomst av tjänst, bli föremål för uttag av socialavgif-

ter. Vissa regeländringar i detta syfte bör därför vidtas i 3 kap. 2 och 2 a §§ 
och 11 kap. 2 och 3 §§ AFL, 2 kap. 3,4 och 5 §§och 3 kap. 3 §SAL och 4 § 

lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring. 
Den här föreslagna regeländringen innebär att även de problem RSV tar 

upp i sitt yttrande får sin lösning. Ersättningarna blir som RSV påpekat en

ligt dagens regler - och även enligt de regler som jag föreslår skall gälla i 

framtiden - skattepliktig inkomst av tjänst. I dag uttas dock inte socialavgif
ter i dessa fall. Genom att underlagen för inkomstskatten och socialavgiftsut

taget i högre utsträckning kommer att överensstämma med varandra kom

mer i de av RSV anförda fallen även socialavgifter att tas ut. Det bör emel

lertid vara den som betalt ersättningen eller förmånen som också skall betala 
avgiften även om något direkt anställningsförhållande inte föreligger. När 

ersättningar som skall beskattas som inkomst av tjänst utbetalas av en ut

ländsk fysisk eller juridisk person, som inte är att anse som arbetsgivare, bör 

socialavgifter tas ut i form av egenavgifter. Det torde av bl.a. praktiska skäl 

inte vara möjligt att i sådana fall kräva socialavgifter av den som betalat ut 

ersättningen. 
Förslaget innebär också att fulla socialavgifter skall tas ut även på medel 

som överförs till vinstandelsstiftclse. Flertalet remissinstanser har lämnat 
RINK:s förslag i denna del utan erinran eller tillstyrkt det. Kritiska till försla
get i denna del har varit bl.a. Näringslivets skattedelegation och Bankföre

ningen. 
De bidrag en arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse är att likställa 

med lön. Bidraget är också pensionsgrundande för arbetstagaren. Med hän
syn härtill bör av likformighetsskäl fulla avgifter uttas på sådana bidrag. 

Även tillfälliga förvärvsinkomster berörs av avgiftsbeläggning. Här avses 

sådana tillfälliga inkomster som skall redovisas under inkomst av tjänst. Det 

kan vara fråga om priser från fiske- eller kunskapstävlingar eller vinster från 

deltagande i reklamtävlingar. Hit hör även skattepliktiga inkomster från 

hobbyverksamhet enligt mitt förslag om viss utvidgning av inkomstslaget 

tjänst. Alla dessa avser ersättningar för utfört arbete eller prestation. 

När ersättningar av ifrågavarande slag inte är att anse som inkomst av an

ställning utgör denna typ av tillfälliga ersättningar inkomst av annat för

värvsarbete vilk.:t ger förmåner. Därmed bör egenavgifter tas ut. Av princi

piella skäl bör avgiftsuttaget således inte begränsas till den särskilda löne

skatten, vilket några remissinstanser förordat. I den mån inkomsten kan här-

ledas ur ett sådant uppdragstagarförhållande där ersättningen skall hänföras. 
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till inkomst av anställning bör alltså uppdragsgivaren betala fulla arbetsgi- Prop. 1989/90: 110 

varavgifter. 
Beträffande dessa tillfälliga förvärvsinkomster har av några remissinstan

ser hävdats att det skulle uppkomma praktiska svårigheter att avgiftsbelägga 
inkomster av detta slag. Dessa farhågor bör emellertid enligt min mening 
inte överdrivas. Jag har tidigare föreslagit (avsnitt 5.2) att vissa sådana er
sättningar undantas från skatteplikt. De torde vidare ofta inte överstiga 
1 000 kr. och därigenom enligt 2 kap. 4 § I SAL inte ingå i avgiftsunderlaget. 
Det kan dessutom tilläggas vad gäller t.ex. tävlingsvinster, ersättningar för 
reklamuppdrag o.d. att dessa så gott som uteslutande torde utbetalas av nä

ringsidkare och juridiska personer såsom ideella föreningar. Enligt 37 §i den 
nu gällande taxeringslagen är dessa skyldiga att lämna kontrolluppgift för 
ersättning eller förmån i anledning av uppdrag eller tillfälligt arbete om er
sättningen överstiger 100 kr. De ytterligare administrativa komplikationer 
som det kan innebära att i sådana fall också ta ut socialavgifter kan med hän

syn härtill inte förmodas bli särskilt stora. 
Jag anser det inte lämpligt att höja den allmänna gränsen för uttag av soci

alavgifter på 1 000 kr. Redan i dag medför den nackdelar genom att vissa 
yrkesgrupper, t.ex. musiker som ofta har små inkomster från ett stort antal 
tillfälliga arbetsgivare får en mycket låg pensionsgrundande inkomst. Denna 

effekt skulle förstärkas ytterligare om beloppet höjdes. 

S.6.3 Underlaget för den särskilda löneskatten 

Mitt förslag: Förvärvsinkomster som inte till någon del grundar rätt 
till socialförsäkringsförmåner beläggs med en särskild löneskatt mot
svarande skattedelen av socialavgifterna. Skatten skall av enkelhets
skäl vara densamma för egenföretagare och arbetsgivare. 

Inkomst av näringsverksamhet där den skattskyldige inte själv är 
aktiv eller är mer än 65 år beläggs med särskild löneskatt. Sådan skatt 
utgår också för lön och annan arbetsersättning till personer som är 

äldre än 65 år. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med mitt. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller 

lämnar det utan erinran. 

Skälen för mitt förslag 

Gällande regler 

Egenavgifter skall betalas av den som är försäkrad enligt AFL och har in
komst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § samma 

lag. Försäkrade är i huvudsak svenska medborgare och personer som utan 
att vara svenska medborgare är bosatta här i landet. 

Egenavgifter skall betalas från det år den försäkrade fyller 16 år till och 
med för det år då den försäkrade fyller 65 år. 378 



I normalfallet åligger det den försäkrade att betala fulla egenavgifter. Prop. 1989/90: 110 
Detta gäller den som brukar en jordbruksfastighet eller bedriver en rörelse 
och som utfört eget arbete. Den som å andra sidan varit s.k. passiv brukare, 
exempelvis en delägare i en brukad jordbruksfastighet som inte själv utfört 
något arbete, betalar endast de avgifter som knyter an till underlaget för be-
räkningen av pensionsgrundande inkomst. 

Den som utför eget arbete på hyreshus eller haft inkomst av eget arbete 
från rörelse eller fastighet i utlandet betalar endast de avgifter som knyter 
an till underlaget för beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Enligt 3 kap. 4 § SAL används två underlag för att beräkna egenavgifter. 
Underlaget för debitering av folkpensionsavgift, tilläggspensionsavgift, del
pensionsavgift samt den allmänna löneavgiften utgörs av inkomst av annat 
förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 § AFL. Detta inkomstbegrepp omfattar så
dana inkomster som grundar rätt till tilläggspension och alltså utgör underlag 
för beräkning av pensionsgrundande inkomst. 

Underlaget för debitering av de övriga avgifterna, dvs. sjukförsäkringsav
gift, barnomsorgsavgift, arbetsskadeavgift samt arbetarskyddsavgift, utgörs 
av inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 eller 2 a § AFL, dvs. in
komster som kan ligga till grund för beräkning av sjukpenninggrundande in
komst. Detta inkomstbegrepp bygger, till skillnad från det i 11kap.3 § AFL, 
på en uppskattning av framtida inkomster av eget arbete. 

Även i övrigt finns vissa skillnader mellan begreppen. Inkomst av annan 
fastighet, exempelvis förvaltning av ett hyreshus, kan sålunda i motsats till 
vad som gäller vid beräkning av pensionsgrundande inkomst beaktas vid be
stämmandet av den sjukpenninggrundande inkomsten. Detta förutsätter 
dock att inkomsten härrör från eget arbete vid förvaltningen eller skötseln 
av fastigheten och att det inte är fråga om ren kapitalförvaltning. 

Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall bortses från sjukpenning och 

liknande förmåner. Sjukpenning och motsvarande ersättning är dock pen
sionsgrundande i den mån ersättningen träder i stället för inkomst av annat 
förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 § AFL. 

Till inkomst av annat förvärvsarbete hänförs främst inkomst av här i riket 
bedriven rörelse och inkomst av här belägen jordbruksfastighet som brukas 
av den försäkrade. 

Avgörande för bedömningen om den försäkrade skall erlägga egenavgifter 
är såvitt gäller inkomst av jordbruksfastighet om fastigheten brukats. Har så 
skett tas fulla avgifter ut för den som även utfört eget arbete och endast de 
pensionsförmånsrelaterade avgifterna för den som bedömts som passiv bru
kare. Passivt brukande anses föreligga när någon annan delägare varit aktiv 
brukare eller när fastigheten på annat sätt brukats genom ställföreträdare. 
Har brukande inte skett tas inte heller några avgifter ut. 

Mina överväganden 

Som jag anfört i föregående avsnitt är min pri~cipiella inställning att av lik
formighetsskäl all arbetsersättning och all inkomst av näringsverksamhet, så 
långt detta är möjligt, bör beläggas med någon typ av socialavgift eller mot

svarande skatt. 379 



För inkomster som ger förmåner som bl.a. sjukpenning och ATP bör fulla Prop. 1989/90:110 
arbetsgivaravgifter resp. egenavgifter tas ut. För övriga förvärvsinkomster 
bör endast en särskild löneskatt tas ut som beräknas motsvara den del av 

socialavgifterna som kan anses som skatt i ekonomisk mening. 
För inkomstslaget tjänst är inkomsterna som regel förmånsgrundande för 

personer som är högst 65 år, vilket innebär att det bör tas ut fulla arbetsgivar
avgifter. Löner till personer som är äldre än 65 år bör, liksom vid nuvarande 

regler, inte ge förmåner i form av sjukpenning och ATP, varför endast sär

skild löneskatt bör tas ut för sådana löner. 

Inkomst av aktiv näringsverksamhet bör vara förmånsgrundande på i hu

vudsak samma s1itt som vid nuvarande regler, varvid fulla egenavgifter bör 

tas ut. Inkomst av näringsverksamhet för personer som är äldre än 65 år vid 

inkomstårets utgång, liksom all inkomst av passiv näringsverksamhet, bör 

inte vara formånsgrundandc, vilket innebär att endast särskild löneskatt bör 
tas ut. Jag kommer senare att närmare utveckla vad som avses med passiv 
näringsverksamhet (avsnitt 8. I0.3). 

Den särskilda löneskatten på inkomst av näringsverksamhet som inte är 

förmånsgrundande balanserar den skattemässiga förmån som uppkommer 

för kapitaltillgångar genom den särskilda skatteutjämningsreserv som jag se
nare kommer att föreslå (avsnitt 8.2) vilket bidrar till att ge likartade skatte

effekter för kapitalinkomster och ränteutgifter som redovisas under in

komstslagen näringsverksamhet och kapital. 

Även de som är under 16 år berörs. För dessa föreslås att avgifter tas ut 

på samma sätt som för vuxna. vilket enligt dagens regler gäller för arbetsta
gare men inte för näringsidkare under 16 år. Det bör här nämnas att flertalet 

skattskyldiga under 16 år kommer att redovisa sina inkomster i passiv och 
inte i aktiv näringsverksamhet, vilket innebär att endast särskild löneskatt 

tas ut. Sådana inkomster är inte pensionsgrundande men är numera sjukpen
ninggrundande. 

För det år en egenföretagare avlidit betalas vid nuvarande regler samtliga 
avgifter utom tilläggspensionsavgift. Pensionsgrundande inkomst beräknas 
inte. Dessa regler kan ifrågasättas såvitt gäller inkomst som förvärvats före 
dödsfallet. Dödsfallsåret sker taxering gemensamt av den avlidnes och döds

boets inkomster och det kan inte anses lämpligt att ta ut fulla avgifter efter

som inkomsterna inte är pensionsgrundande. Mot denna bakgrund bör sär

skild löneskatt tas ut för inkomster under dödsfallsåret liksom av dödsbo. 

RINK:s förslag innebär att grundavgift även skall tas ut på uppskjutna ar

betsersättningar. Med detta avses pensionsförmåner och utbetalningar på 

grund av pcnsionsförsäkringar. Som jag anfört tidigare (avsnitt 4.2) i sam

band med frågorna rörande pensionärernas beskattning bör utredningens 

förslag i denna del inte genomföras. 
Störst betydelse torde den särskilda löneskatten komma att få när det gäl

ler inkomst av passiv näringsverksamhet. I detta begrepp ingår ersättningar 

som enligt dagens regler är avgiftsfria. Vid taxeringen görs enligt vad jag när
mare kommer att utveckla senare (avsnitt 8.10.3) en uppdelning i förvärvs

källor av aktiv eller passiv natur. Avgörande för gränsdragningen är omfatt-

ningen av den egna arbetsinsatsen. Den bedömning som görs vid taxeringen 
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avses bli styrande. Hiinförs ersättningen till inkomst av aktiv näringsverk- Prop. 1989/90:110 
samhet tas egenavgifter ut. Anses det vara fråga om inkomst av passiv nä-

ringsverksamhet skall särskild löneskatt tas ut. 
För delägare i handelsbolag bör egenavgifter tas ut om delägaren enligt 

nyss angivna principer varit verksam i handelsbolaget på ett sådant sätt att 
hans inkomst skall hänföras till aktiv näringsverksamhet. Rör det sig om in

komst av passiv verksamhet bör särskild löneskatt tas ut. Samma principer 

bör gälla även för delägare i dödsbo som beskattas som handelsbolag. 
Löneskatten bör som jag tidigare nämnt regleras i en särskild lag. Mitt 

förslag i denna del föranleder också ändringar i 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § 

SAL 

5.6.4 Den särskilda löneskattens storlek 

Mitt förslag: Den särskilda löneskatten bestäms till 22,2 % av avgifts
underlaget och skall vara lika för arbetsgivare och egenföretagare. 
Skattesatsen skall inte automatiskt följa förändringar av socialavgif
terna utan bör endast justeras när en mer väsentlig förändring av soci
alavgiftsuttaget skett. 

RINK:s förslag: Överensstämmer endast delvis med mitt förslag. Enligt 

RINK bör avgiftssatsen bestämmas på ett sådant sätt att den automatiskt på

verkas av framtida föriindringar i de enskilda avgiftssatserna. 
Remissinstanserna: Rik.lförsiikringsverket anser att det inte finns anled

ning att tillämpa det exakta beräkningssätt för avgiftsnivån som utredningen 

använt sig av. Kammarrätten i Stockholm anser att det av utredningen före

slagna procenttalet bör avrundas. 

Skälen för mitt förslag: Jag delar RINK:s bedömning att det i stor utsträck

ning är nödvändigt att göra en schablonmässig uppskattning av skattedelen 
av socialavgifterna. Procentsatsen för den särskilda löneskatten bör därefter 
bestämmas så att den ungefär motsvarar vad som kan anses som skattedelen 

av socialavgifterna. 
Av enkelhetsskäl bör den särskilda löneskatten vara densamma för arbets

givare och för egenföretagare. Endast de avgifter som uttas för egenföreta
gare bör därför beaktas vid bestiimmandet av skattesatsens storlek. 

För folkpensionsavgift, barnomsorgsavgift och arbetarskyddsavgift finns 

inget samband mellan förmån och avgift och dessa avgifter är därför i ekono

misk mening att betrakta som skatt i sin helhet. Den allmänna löneavgiftcn 

måste också anses vara en skatt. Dessa pålagor bör därför i princip tas ut för 
alla förvärvsinkomster. Övriga egenavgifter har någon typ av samband med 

förmånerna men sambandet är ofullständigt i många avseenden, t.ex. genom 

att sjukförsäkringsavgiften även finansierar sjukvård och föräldrapenning

förmäner för ej förvärvsarbetande och genom att allmän tilläggspension inte 

utgår för inkomster utöver 7.5 basbelopp samt endast ersätter pensionsti\1-
skott vid läg ATP. RINK har bedömt att hiilften av övriga socialavgifter kan 

anses utgöra skatt. ! lagriidsremissen föreslogs en mindre avvikelse från 

RINK:s beräkningsmctod och att skattesatsen skulle fastställas till 21.5 % . 
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För egen del anser jag emellertid att övervägande skäl talar för att skattesat- Prop. 1989/90: 110 
sen beräknas i enlighet med de principer RINK föreslagit. Skattesatsen bör" 
därför bestämmas till 22,2 % . 

Det finns enligt min mening inte tillräcklig anledning att låta skatten auto
matiskt följa eventuella förändringar av socialavgifterna. Skattesatsen bör i 
stället läggas fast. Förändringar av den bör företas genom särskilda riksdags
beslut om det har skett sådana mer betydande förändringar av socialavgifts
uttaget att även den särskilda löncskatten bör ändras. 

5. 7 Övriga frågor 

5. 7. I Extra avdrag och jämkning vid existensminimum 

Mitt förslag: De nuvarande reglerna om extra avdrag vid taxeringen 
och jämkning vid den preliminära beskattningen på grund av existens
minimum slopas. Reglerna kvarstår i form av ett förbehållsbelopp vid 
beräkning av avdrag för kvarstående skatt. 

Den nuvarande företrädesordningen vid införsel ändras så att av
drag för preliminär skatt får företräde framför all införsel. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 
Remissinstanserna: Frågan har knappast berörts. TCO godtar dock försla

get. 
Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande ordning gäller att ett särskilt av

drag - extra avdrag vid existensminimum - kan medges vid taxeringen om 
inkomsten efter skatt inte räcker till för den skattskyldiges och hans familjs 
försörjning (50 § 2 mom. och punkt 1 av anvisningarna till 50 §KL). Orsaken 
till att inkomsten inte räckt till skall vid tillämpning av dessa regler vara ned
satt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbörda 
eller därmed jämförlig omständighet. 

Dessa förhållanden kan beaktas även vid preliminärbeskattningen genom 
jämkning samt vid beräkning av avdrag för kvarstående skatt ( 41 §och anvis
ningarna till 41 § UBL). Vidare gäller enligt 15 kap. utsökningsbalken att 
förbehållsbeloppet vid införsel bestäms med ledning av bestämmelserna om 
existensminimum i KL. 

Som kommitten redovisat har kritik riktats mot de nuvarande existensmi
nimireglerna vid preliminärbeskattningen och vid taxering, bl. a. från riksda
gen, JO och riksrevisionsverket. Kritiken går bl. a. ut på svårigheter att nå 
överensstämmelse vid preliminärbeskattningen och vid taxeringen. I relativt 
många fall har det visat sig att kvarstående skatt uppkommit till följd av att 
avdraget vid taxeringen inte visat sig stämma överens med jämkningen av 
den prdiminära skatten. Kritiken avser också de förutsättningar som gäller 
för reglernas tillämpning samt förhållandet gentemot t. ex. socialbidrag. · 

Jag instämmer till stor del i denna kritik och anser i likhet med kommitten 
att avdraget bör slopas vid taxeringen, liksom motsvarande jämkningsregler 
vid preliminärbeskattningen. Ytterligare ett skäl härtill är, som RINK fram
hållit, att tillämpningen av dessa regler kan anses innefatta bedömningar 
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som knappast bör göras av skattemyndigheterna. Prop. 1989/90:110 

Jag delar även kommittens uppfattning att reglerna dock bör kvarstå vid 
beräkningen av avdrag för kvarstående skatt, där de kan fungera som ett 
komplement till de anståndsregler som finns. 

Som tidigare nämnts bestäms förbehållsbeloppet vid införsel för under
hållsbidrag och för skatte- och avgiftsfordringar böter m.m. med ledning av 
existensminimireglerna i KL. De sistnämnda reglerna bör i sak finnas kvar 
men överföras till utsökningsbalken. Benämningen existensminimum bör 
dock slopas och ersättas av begreppet förbehållsbelopp, vilket närmare an
sluter till vad som gäller vid utsökning. 

Enligt nuvarande regler i 15 kap. 14 § utsökningsbalken har införsel för 
underhållsbidrag företräde framför skatteavdrag. Sistnämnda avdrag har i 
sin tur företräde framför annan införsel. 

Ett slopande av existensminimireglerna vid taxeringen och motsvarande 
jämkningsregler vid preliminärbeskattningen föranleder att företrädesord
ningen bör ändras så att avdrag för preliminär skatt får företräde framför 
all införsel. Den ändrade företrädesordningen innebär bl. a. att införsel för 
underhållsbidrag i vissa fall får ge vika till förmån för preliminär skatt. Om 
en fordran på underhållsbidrag till barn inte betalas kan vårdnadshavaren 
efter ansökan hos den allmänna försäkringskassa där han eller hon är inskri
ven få bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott. Genom 
bestämmelserna om bidragsförskott är vårdnadshavaren garanterad ett 
grundskydd som bekostas med allmänna medel. Mot den bakgrunden bör 
den nyss nämnda konsekvensen av en ändrad företrädesordning enligt min 
mening kunna godtas. Den nuvarande företrädesordningen mellan avdrag 
för kvarstående skatt och införsel för underhållsbidrag bör kvarstå oföränd

rad. 
Vid beräkningen av förbehållsbelopp vid avdrag för kvarstående skatt till

lämpas de regler som i dag gäller i fråga om existensminimum och som nu 
föreslås överförda till utsökningsbalkcn. RINK har väckt frågan om inte re
sursmässiga och andra fördelar skulle kunna vinnas genom att låta kronofog
demyndigheten besluta om förbehållsbelopp vid avdrag för kvarstående 
skatt. Ett skäl till det skulle vara att samma beräkningsmetod skall tillämpas 
när kronofogdemyndigheten bestämmer förbehållsbelopp vid införsel. Hos 
kronofogdemyndigheten måste alltså under alla förhållanden finnas kompe
tens och rutiner för beräkningen. 

Jag anser att det skulle innebära vissa fördelar från resurs- och samord
ningssynpunkt att låta kronofogdemyndigheten besluta om förbehållsbelopp 
också i fråga om avdrag för kvarstående skatt. Av främst administrativa skäl 

är jag emellertid inte beredd att nu föreslå att denna arbetsuppgift förs över 
i sin helhet till k_ronofogdemyndigheten. Om införsel pågår vid den tidpunkt 
när avdrag för kvarstående skatt skall göras bör dock det förbehållsbelopp 
som har bestämts i införselbeslutet gälla också i fråga om skatteavdraget. 
Gör den skattskyldige ansökan hos skattemyndigheten om fastställande av 
förbehållsbelopp bör skattemyndigheten under den aktuella perioden över
lämna ansökan till kronofogdemyndigheten i stället för att meddela beslut 
om förbehållsbelopp. Kronofogdemyndigheten får på det sättet också möj-
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lighct att beakta cwntuclla ändringar i den skattskyldiges ekonomiska för- Prop. 1989/90:110 
hållanden genom att ändra införselbeslutet. 

Det föreslås inte nu någon ändring av den metod som för närvarande an

vänds för att bestiimma förbehållsbeloppet. Mot bakgrund bl. a. av de effek

ter på 1991 års levnadskostnader som kan väntas till följd av skattereformen 

kan det emellertid finnas skiil att i annat sammanhang aterkomma till frågan. 
Förslaget föranleder, såvitt gäller KL, ändringar i 50 §. 52 § 1 mom. och 

ett slopande av punkt 1 av anvisningarna till 50 §. I SIL påverkas 9 §och 11 
§ I mom. I fråga om UBL föranleder förslaget ändringar i 41 § 2 mom. samt 

ett slopande av anvisningarna till 41 §. Även i 15 kap 9 och 14 §§utsöknings

balken vidtas vissa ändringar. En ny bestiimmelse, 6 a §, föreslås dessutom 

införd. 

I denna fråga har jag haft samråd med chefen för justitiedepartementet. 

5. 7 .2 Extra avdrag för sjukdomskostnader 

Mitt förslag: Möjligheterna till extra avdrag för sjukdomskostnader 
avskaffas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Enbart rik.lförsäkringsverket tar upp frågan och till

styrker förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Utöver de nyss redovisade reglerna om extra av

drag vid existensminimum finns även möjlighet till ett särskilt extra avdrag 

för nedsatt skatteförmåga på grund av långvarig sjukdom, olyckshändelse 
m.m. (50 § 2 mom. KL och 9 § 2 mom. SIL). Avdraget är maximerat till 
10 000 kr. 

Tillämpningen av dessa regler utgör ett komplicerande inslag i skattesyste
met och innefattar. i likhet med vad som gäller om existensminimireglerna, 
bedömningar som knappast lämpar sig för skattemyndigheter. De nuvarande 
svårigheterna kan bl.a. illustreras av RSV:s anvisningar i ämnet (RSV Dt 
1988:22). som innehåller en viss lägre gräns för vad som bör anses som mer

kostnad och till vilka belopp merutgifterna kan anses uppgå vid olika slag av 

sjukdomar. I anvisningarna anges vidare bl. a. att merutgifterna bör reduce

ras om inkomsten överstiger vissa belopp. Härtill kommer att det behövs ut

redning t. ex. om i vilken mån vissa utgifter helt eller delvis ersatts från för

säkringskassan eller annat håll samt om s. k. skattefria sidoinkomster. Till

sammantaget kan utfallet av dessa regler och anvisningar medföra kraftiga 

tröskeleffekter och olikformigheter. 

Mot denna bakgrund och då sjukdomskostnadcr inte främst utgör frågor 
som har samband med taxeringen anser jag att det extra avdraget bör avskaf

fas. 
Förslaget föranleder ändringar i 50 § och 52 § l mom. KL. Vidare påver

kas 9 § och 11 § 1 mom. SIL. 
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5. 7 .3 Sexmånadersregeln och ettårsregeln 

Mitt förslag: Den som uppbär inkomst på grund av utlandstjänstgö
ring skall undantas från beskattning i Sverige för inkomsten om an
ställningen och vistelsen utomlands varat minst sex månader och om 
inkomsten beskattats i verksamhetslandct. Skattebefrielse medges 
dessutom i vissa fall när anställningen och vistelsen varat minst ett år 

i samma land. 

RINK:s förslag: Ettårsregeln slopas. I övrigt överensstämmer förslaget 
med mitt. 

Remissinstanserna: s~·enska Revisorsamf undet SRS tillstyrker förslaget. 
Näringslivets skattedelegation tillstyrker att kravet på fast driftsställe tas bort 
och att ettårsregeln avskaffas. Delegationen kan dock inte godta kravet på 
faktisk beskattning i verksamhetslandet på grund av att detta skulle medföra 
tillämpningsproblem och orättvisor. Delegationen föreslår att kravet på be
skattning slopas. alternativt att en definitiv källskatt med reducerad skatte
sats införs för inkomst vid utlandstjänstgöring som varar minst sex månader. 

Skälen för mitt förslag: En fysisk person som är bosatt i Sverige är i princip 
skattskyldig här för all inkomst. oavsett varifrån den härrör. I 54 § första 
stycket f KL görs under vissa förutsättningar undantag från denna huvudre
gel. En person som uppbär inkomst vid utlandstjänstgöring undantas från 
heskattning i Sverige för denna inkomst om tjänstgöringen pågått minst sex 
månader och avsett anställning hos arbetsgivare som bedriver näringsverk
samhet från fast driftställe i det land där arbetet utförs. Den som inte är an
ställd hos sådan arbetsgivare befrias ändå frän skatt i Sverige på inkomst från 
utlandstjänstgöring om vistelsen och anställningen varat minst ett år i ett och 
samma land. Särskilda regler om befrielse gäller för anställda ombord på ut
ländska fartyg. De nuvarande reglerna om befrielse från svensk skatt vid 
tjänstgöring utomlands trädde i kraft 1 juli 1985 och ersatte den tidigare s. k. 
ettårsregeln som gällt sedan år 1967. 

Skälen för att införa den tidigare ettårsregeln var att man härigenom på 
ett enkelt sätt kunde förhindra att den skattskyldige skulle bli beskattad för 
samma inkomst både i Sverige och i det land där arbetet utfördes och att man 
på så sätt kunde förenkla det praktiska taxeringsarbetet och dessutom ge den 
enskilde möjlighet att klart bedöma sin skattesituation. Dessa skäl äger allt

jämt giltighet. Däremot syftar inte reglerna om skattefrihet för lön vid ut
landstjänstgöring till att subventionera svensk export av varor och tjänster 

vilket ibland har hävdats. 
I avsaknad av bestämmelser om skattebefrielse för inkomst vid utlands

tjänstgöring skulle inkomsten beskattas i Sverige. Därefter skulle undanrö
jande av dubbelbeskattning ske antingen med undantagande- eller avräk
ningsmetoden beroende på dels om det aktuella landet är ett land med vilket 
Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal eller inte, dels vilken metod som 
föreskrivits i avtalet om sådant finns. 

Nuvarande regler, som var avsedda att förenkla förfarandet i de fall den 

25 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del I 

Prop. 1989/90:110 
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skattskyldige visserligen var utomlands mindre än ett år men ändå så länge Prop. 1989/90: 110 
att skattskyldighet uppkom i verksamhetslandet, har emellertid visat sig 
svåra att tillämpa med hänsyn till kravet på att arbetsgivaren skulle bedriva 
rörelse från fast driftställe i tjänstgöringslandet. Detta krav har lett till att 
regeln inte varit möjlig att tillämpa i ett stort antal fall där den skulle innebu-
rit en förenkling för såväl den skattskyldige som skattemyndigheterna. Ef-
tersom de skäl som anfördes för införandet av sexmånadersregeln kvarstår 
bör en regel av detta slag behållas men modifieras utifrån de erfarenheter 
som vunnits vid tillämpningen. 

De problem som kravet på anställning hos arbetsgivare som bedriver rö
relse från ett fast driftställe i tjänstgöringslandet orsakat såväl skattemyndig
heterna som de skattskyldiga och deras arbetsgivare motiverar att detta krav 
tas bort. Med hänsyn till att det är fråga om i Sverige bosatta personer som 
är oinskränkt skattskyldiga här bör skattebefrielse medges endast då skatt
skyldighet för samma inkomst uppkommer också i ett annat land. Det är vi
dare angeläget att den beskattningsrätt som kan ha tillagts Sverige i dubbel
beskattningsavtal också kan utnyttjas. Kravet på att arbetsgivaren skall be
driva näringsverksamhet från fast driftställe bör därför ersättas av ett krav 
på faktisk beskattning i verksamhetslandet. 

En sådan regel är mera lätthanterlig för den skattskyldige eftersom den 
endast rör beskattningen av hans egen inkomst. Av den skattskyldige bör 
krävas att han visar kvitto eller intyg på att beskattning sker i utlandet på 
samma sätt som vid yrkande om avräkning av utländsk skatt. Ett sådant intyg 
eller kvitto tillsammans med anställningsavtal som visar att anställningen 
utomlands varat eller kommer att vara minst ett halvår bör kunna utgöra 
underlag för ett jämkningsbeslut i Sverige. En sexmånadersregel utformad 
på detta sätt bör bli lättadministrerad för skattemyndigheterna som därige
nom slipper arbetet med undanröjande av dubbelbeskattning. 

Det nu redovisade villkoret för skattefrihet i Sverige efter sex månaders 
arbete utomlands är så utformat att det täcker de allra flesta fall där det är 
rimligt att medge skattefrihet. Emellertid finns det fall då verksamhetslandet 
inte beskattar personer som inte är bosatta i detta land för löneinkomst som 
intjänats där. Vidare är lön till biståndsarbetare ofta undantagen från be
skattning i biståndslandet genom bestämmelser i proceduravtal. Härtill 
kommer fall då verksamhetslandet avstått från beskattning för att stimulera 
vissa specialister t.ex. läkare, forskare och lärare att ta anställning där. I 
många fall beskattas inte heller sådan verksamhet som bedrivs av präster och 
missionärer. I de angivna fallen skulle en svensk beskattning motverka syftet 
med den skattebefrielse som givits av verksamhetslandet samt försvåra 
svensk verksamhet i detta land. Därför föreslås att skattebefrielse skall 
kunna medges i Sverige vid en anställning och vistelse utomlands som varat 
minst ett år i ett och samma land även om beskattning inte skett i verksam
hetslandet under förutsättning att denna skattefrihet beror antingen på att 
landet i fråga saknar bestämmelser för beskattning av löneinkomst till ut
ländska arbetstagare eller att inkomsten undantagits från beskattning i detta 
land genom lagstiftning eller beslut i administrativ ordning. Det ankommer 
därvid på den skattskyldige att visa att han blivit skattebefriad genom be-
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stämmelse i intern lagstiftning eller avtal eller genom beslut om skattebefri- Prop. 1989/90:110 
else som myndighet i verksamhetslandet bemyndigats att utfärda. Med avtal 
avses här t.ex. proceduravtal som ingås med biståndsländer eller avtal med 
statshandelsländer. 

Ettårsregeln i sin nuvarande utformning är inte tillämplig beträffande an
ställda i stat och kommun eftersom en stat enligt internationell praxis får be
skatta sina egna anställda oavsett var arbetet utförs. Någon ändring föreslås 
inte i detta avseende. Den föreslagna sexmånadersregeln blir däremot till
lämplig även i fråga om offentliganställda i den mån de beskattats i verksam
hetslandet vilket ofta är fallet när arbetet utförts i samband med rörelse som 

bedrivs av en stat. 
Anställda ombord på danskt, norskt eller svenskt luftfartyg omfattas var

ken av sexmånadersregeln eller av ettårsregeln eftersom utlandsstationerad 
personal anställd vid SAS i annat fall skulle helt undgå skatt på sin lön vid 
tjänstgöring i länder med vilka Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal och 
där beskattningrätten uteslutande tillagts Sverige. 

När det gäller antalet tillåtna hembesöksdagar och övriga uppehåll i vistel
sen samt vilka avbrott i utlandsvistelsen som kan accepteras utan att sexmå
nadersregeln sätts ur spel bör nuvarande regler fortfarande gälla. 

I fråga om anställda ombord på utländska fartyg föreslås för närvarande 
ingen ändring i gällande regler. 

I övergångsbestämmelserna till gällande regler om skattebefrielse vid ut
landstjänstgöring gavs den tidigare ettårsregeln fortsatt giltighet utan be
gränsning i tiden. Med hänsyn till att det inte längre föreligger några sakliga 
skäl för fortsatt tillämplighet av denna övergångsbestämmelse föreslår jag 
att möjligheten att tillämpa den äldre ettårsregeln slopas vid utgången av år 
1992. 

Förslagen föranleder ändringar i 54 § KL, i punkt 3 av anvisningarna till 
nämnda paragraf och i de nämnda övergångsbestämmelserna. 
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6 Inkomst av kapital 

6.1 Allmänt 

Jag har tidigare (avsnitt 3) redovisat mina allmänna överväganden i fråga om 
reformeringen av kapitalbeskattningen. Det finns anledning att påminna om 

vikten av att beskattningen av kapital utformas enhetligt och likformigt. 

RINK:s förslag går dessa krav till mötes i betydande utsträckning och utgör 
därmed ett gott underlag för reformlagstiftningen på kapitalområdet. 

Samtidigt vill jag redan här understryka att det finns gränser för hur långt 

enhetligheten och likformigheten kan drivas. På ett antal punkter har även 
RINK funnit det nödvändigt att föreslå avsteg från de ekonomiskt korrekta 

lösningarna. I det fortsatta beredningsarbetet har uppkommit behov av yt

terligare justeringar av det slaget. En återkommande konflikt i det samman

hanget uppstår vid avvägningen mellan kravet på ekonomiskt riktiga lös
ningar och kravet på enkla och lättillämpadc regler. På andra punkter har 

konflikten en annan karaktär. Jag tänker t.ex. på den av kommitten före

slagna portföljmetoden för aktievinstbeskattningen. Det förslaget har enligt 
min mening uppenbara fördelar från tillämpnings- och effektivitetssyn

punkt. Remisskritikcn har emellertid varit synnerligen omild och gått ut på 
att metoden innebär sådana avvikdser från traditionella beskattningsprinci

pcr att jag inser att det inte nu skulle gå att få nödvändig förståelse för en 

sådan omliiggning. 
Ett annat område där jag funnit det nödvändigt att frångå RINK:s förslag 

giillcr utformningen av avdragsbegränsningarna inom inkomstslaget. De för

iindringar som jag föreslår i det avseendet innebär tyvärr en ökad komplexi

tet i beskattningen. En del av fördelarna med att beskatta kapitalinkoms
terna i ett inkomstslag går därigenom förlorade. Jag är ändå övertygad om 
att det föreslagna systemet på ett helt annat sätt än dagens kommer att inne

bära den effektiva kapitalbeskattning som är en förutsättning för att målen 
med skattereformen skall uppnås. 

Den nya kapitalbeskattningen bygger pä att alla kapitalinkomster skall be
skattas likformigt i ett inkomstslag som också utgör en förvärvskälla. Skillna
derna i skattemässig behandling mellan löpande inkomster och vinster tas 

bort. De nuvarande reavinstbcräkningsreglerna ändras så att i princip hela 

den nominella vinsten beskattas. Direkt och indirekt sparande träffas av en 

likvärdig beskattning. En viss förmånsbehandling av pensionssparande och 

alkmanssparandc bchälls dock. 

Av bostadspolitiska skäl föresl{is också begränsningar i skatteuttaget vid 

försäljningar av privatbostäder. Genom särskilda schablonregler blir skatten 

för permanentbostäder högst 9 % och för övriga privatbostäder högst 18 % 

av försäljningspriset. 
Sammanföringen av kapitalinkomsterna till ett inkomstslag innebär också 

vidgad avdragsrätt för reaförluster och riinteutgifter. Som jag redovisar i det 

följande införs dock nya avdragsbcgränsningar för att upprätthålla en faktisk 

likformighet i bl.'skattningcn och förhindra skatteanpassningsåtgärder. 
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6.2 Gemensamma frågor 

6.2.1 Skatteberäkningen 

Mitt förslag: Den 30-procentiga skatten på kapitalinkomster tas ut i 
form av en separat statlig inkomstskatt. Underskott i inkomstslaget 
ger rätt till skattereduktion med 30 % mot andra inkomster men får 
inte sparas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Vid sidan av de skilda synpunkter som remissinstan

serna för fram i fråga om beskattningens nominella karaktär och nivån på 
skatteuttaget riktas inga avgörande invändningar mot att beskattningen ges 

formen av en separat statlig skatt med proportionell skattesats. Kammarrät

ten i Göteborg och flera organisationer anser att ett underskott i kapital bör 

kunna sparas mot framtida skatter för att inte beskattningen skall bli oskälig 

vid t.ex. en utlandsvistelse. 

Skälen för mitt förslag: I avsnitt 3 har jag redovisat mitt förslag att nomi

nellt beräknade kapitalinkomster skall beskattas med en proportionell stat
lig skatt på 30 C:lc. Här vill jag bara kortfattat uppehålla mig vid de grundläg

gande dragen i ckn valda beskattningsmodcllen. 

I det nya skattesystemet kommer kapitalinkomsterna således att beräknas 
för sig och normalt beskattas med 30 %. Kapitalinkomstskatten läggs sedan 

samman med den skattskyldiges övriga skatter. På motsvarande sätt får 30 % 
av ett underskott i inkomstslaget kapital räknas av från statlig och kommunal 

inkomstskatt samt skogsvårdsavgift och fastighetsskatt samma beskatt

nings{1r. Jag delar också RINK:s uppfattning att det - framför allt av för

enklingsskäl - inte bör vara möjligt att spara underskott för avräkning under 

senare beskattningsår. De situationer som föranlett remisskraven på möjlig
heter att spara underskott är inte av det slaget att de bör leda till ett annat 

ställningstagande i den frågan. 

6.2.2 Grundavdrag och sparavdrag 

Grund avdrag 

Mitt förslag: Grundavdrag medges inte från inkomst av kapital. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget godtas av de flesta remissinstanserna. Bl.a. 

Svenska sparbank.\j()reningm avstyrker förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Fysiska personer har rätt till kommunalt resp. stat

ligt grundavdrag från den taxerade inkomsten ( 48 *KL och 8 *SIL). Avdra

get 1ir för närvarande 10 000 kr. men föreslås nu bli relaterat till inkomsten 
(avsnitt 4). 

RINK föreslår att grundavdraget skall vara förbehållet inkomst av tjänst 

och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förslaget skall ses mot bakgrund 
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av att nuvarande regler i betydande utsträckning utnyttjas för att undvika Prop. 1989/90:110 
beskattning av kapitalinkomster. Det är vanligt att föräldrar av skatteskäl för 
över kapital till sina barn. Varje barn kan därvid utnyttja grundavdraget. 
Den överförda egendomen kan föräldrarna använda för barnens underhåll. 
Förslaget syftar till att motverka den olikformighet i beskattningen som är 
följden av ett sådant förfarande. 

Jag gör samma överväganden som RINK och föreslår därför att grundav
drag inte skall medges från inkomst av kapital. 

RINK har föreslagit att den som betalar ut räntor och utdelningar skall 
betala in preliminär skatt för inkomsterna. Förslaget innebär dessutom att 
taxering får ske utan deklaration med ledning av kontrolluppgift av dem som 
enbart har ränteinkomster och annan utdelning för vilken preliminär skatt 
skall beta1<1s in. Slopandet av grundavdrag från kapitalinkomster medför un
der sådana förutsättningar inte någon nämnvärd ökning av antalet deklara
tionsskyldiga. Denna uppbördsfråga kräver emellertid ytterligare övervä
ganden och jag avser därför att återkomma i saken. 

Sparavdrag 

Mitt förslag: Det s.k. sparavdraget i inkomstslaget kapital slopas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissiristanserna: Remissutfallet är blandat men övervägande positivt. 

TCO, Sveriges Föreningsbankers Förbund och Svenska sparbanksföreningen 

motsätter sig förslaget. 
Skälen för mitt förslag: I syfte att stimulera sparande och förenkla taxe

ringsarbetet infördes fr.o.m. taxeringsåret 1957 ett extra avdrag under in
komst av kapital. Avdraget kom att kallas sparavdrag och utgjorde ur
sprungligen 100 kr. för ensamstående resp. 200 kr. för sambeskattade. Be
loppen har under åren höjts i olika omgångar. Vid 1987 års taxering blev 
avdragsrätten individuell. Det innebär att en make inte kan använda den 
andre makens outnyttjade avdrag. Samtidigt höjdes avdragsbeloppet till 
I 600 kr. (prop. 1984/85: 180, SkU 60, rskr. 375, SFS 1985:405). Sparavdraget 

regleras i 39 § 3 mom. KL. 
Sparavdraget för med sig en bristande neutralitet i beskattningen. Den 

föreslagna låga beskattningsnivån på 30 % i inkomstslaget kapital utgör yt
terligare ett skäl att ta bort avdraget. Beskattningsnivån innebär i sig en på
taglig stimulans för sparandet. Sparavdraget bör därför avskaffas. Jag note
rar därvid att flertalet remissinstanser inte haft något att erinra mot RINK:s 

förslag att ta bort avdraget. 

6.2.3 Avdragsbegränsning för reaförluster 

Mitt förslag: Reaförluster skall enligt huvudregeln vara avdragsgilla 
till 70 %. 
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RINK:s förslag: Utredningens förslag till huvudregel överensstämmer Prop. 1989/90: 110 
med mitt. 

Remissinstanserna: TCO godtar förslaget men anför att rcaförluster 

egentligen endast borde kunna kvittas mot reavinster. Övriga remissinstan

ser som yttrat sig i frågan är över lag negativt inställda. Näringslivets organi

sationer, STU samt företrädare för bl.a. revisorer och banker uppger att för

slaget försvårar riskkapitalförsörjningen för nystartade verksamheter och 

småföretag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler är reaförluster avdrags

gilla mot reavinster under förluståret och följande sex år. Förlusterna får så

ledes inte kvittas mot andra inkomster. Utöver denna allmänna kvittnings

begränsning finns särskilda kvittningsbcgränsningar bl.a. för reaförluster på 

premieobligationer. 

Rcaförluster är i huvudsak avdragsgilla med samma andel som motsva

rande reavinster beskattas. Avdragsrätten för lös egendom som beskattas 

enligt 35 § 4 mom. KL trappas således ner från 100 %, via 75, 50 resp. 25 % 

till vägrat avdrag när egendomen innehafts i mer än fem år. 

För aktier och andra finansiella instrument som beskattas enligt 35 § 

3 mom. KL har nyligen införts regler som ytterligare begränsar rätten till 

avdrag för reaförluster. Sådana reaförluster är avdragsgilla till 50 % oavsett 

innehavstid. medan vinster beskattas till 100 % upp till två års innehavstid 

och först därefter till 50 %. Tidigare gällde samma procentsatser för vinster 

resp. förluster. Innan ändringarna gjordes kom de formellt symmetriska reg

lerna i stor utsträckning att ge upphov till ett asymmetriskt beskattningsre

sultat (faktisk asymmetri) genom kvittning av reaförluster på yngre aktier 

mot vinster på äldre aktier. 

När fastigheter säljs är endast nominella reaförluster avdragsgilla. Det in

nebär att anskaffningsvärdet inte får räknas upp med hänsyn till inflationen 

vid beräkning av reaförlust. 

Om rcaförluster är avdragsgilla med samma andel som reavinster beskat

tas kan de skattskyldiga '"plocka russinen ur kakan" genom att tidigt sälja 

egendom som minskat i värde och vänta med att sälja egendom med god 

värdestegring. Genom denna enkla typ av skatteanpassning skjuts reavinst
beskattningen upp och den skattskyldige får därmed en räntefri skattekredit. 

Sätts detta förfarande i system uppkommer bcskattn_ingseffekter som strider 

mot målet om en likformig beskattning och en begränsning av möjligheterna 

till skatteanpassning. 

En förhållandevis enkel metod att motverka skatteanpassning av nämnda 

slag är att medge avdrag för endast en del av reaförlusten. Enligt min mening 

är RINK:s förslag väl avvägt och kan inte antas i nämnvärd utsträckning för

svåra företagens riskkapitalförsörjning. Jag föreslår att avdrag som huvudre

gel medges för 70 % av reaförlust. 

För marknadsnotcrade aktier o.d. bör dock reaförluster få kvittas fullt ut 

mot reavinster (avsnitt 6.5.4). 

Bestämmelserna om en generell avdragsbegränsning för reaförluster finns 

i förslaget till 3 § 2 mom. fjärde stycket SIL. 

Den skattemässiga behandlingen av reaförluster på marknadsnoterade 
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fordringar och på personligt lösöre behandlar jag i annat sammanhang (av- Prop. 1989/90:110 

snitten 6.6.3 och 6.9.3). 

6.2.4 Förlust på konkursaktier m.m. 

Mitt förslag: Total och slutgiltig förlust på aktier m.m. vid bolags upp
lösning efter konkurs eller likvidation jämställs med avyttring. Det
samma gäller när en option blivit värdelös på grund av att tiden för att 
utnyttja optionen löpt ut. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt, men är utformat 

som en generell utvidgning av avyttringsbcgreppet. 

Remissinstanserna: Förslaget har fått ett positivt mottagande. Några re

missinstanser pekar dock på brister i den lagtekniska utformningen av försla

get. 
Skälen för mitt förslag: Den s.k. realisationsprincipen innebär att beskatt

ning sker först när en inkomst har realiserats genom en avyttring och in

komstens storlek kan beräknas med tillräcklig säkerhet. Vid en försäljning 

är detta fallet då försäljningsintäkten kan beräknas på grundval av ett bin

dande avtal. 
Vinster på värdestegring realiseras vid avyttringen av egendomen. Med 

avyttring avses köp, byte eller därmed jämförliga överlåtelser (prop. 

1967:153 s. 42). Det saknas dock en reglering i lag av denna innebörd av 

begreppet. Avgörande för om en avyttring skett är att egendomen eller en 

del av egendomen definitivt avhänts ägaren. Av rättspraxis framgår att en 

avyttring i vissa fall ansetts föreligga även när egendomen utslocknar utan 
att den byter ägare (RÅ 1938 ref 11, RN 1971 1 :2, RÅ 1977 ref 39 och RÅ 

84 1:60). Enligt punkt 4 av anvisningarna till 35 §KL behandlas upplåtelser 

för all framtid mot engångsersättning som avyttringar. Det är vidare oklart 
om en avyttring föreligger då en aktierätt upphör genom aktiebolagets kon

kurs. I regeringsrättens avgörande RÅ 1940 Fi 541 vägrades avdrag för rea

förlust på aktier i ett aktiebolag som under beskattningsåret avträtt sin egen

dom till konkurs. Det har därför i allmänhet ansetts att sådan förlust aldrig 

kan bli avdragsgill, vilket i sin tur har medfört att aktier i dessa situationer 

sålts till symboliska köpeskillingar för att avdragsgilla förluster skall upp

komma. Handeln med aktier i konkursbolag har i vissa fall haft stor omfatt

ning. 

Enligt min mening är det otillfredsställande med regler som framtvingar 

en sådan konstlad handel med värdelösa aktier och andra finansiella instru

ment. Jag anser därför att instrumenten skall anses avyttrade i dessa förlust

fall. Förlusten bör dock vara slutgiltig. En sådan avdragsgill reaförlust bör 

därför anses uppkomma först när ett aktiebolag upplösts genom konkurs el

ler likvidation. Vid konkurs som avslutas utan överskott är bolaget upplöst 

i och med att konkursen avslutas. När en likvidator har förordnats knyts tid

punkten för upplösningen till slutredovisningen. Om utdelning erhällits bör 

det finansiella instrumentet anses avyttrat för det utdelade beloppet. 
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lösa då tiden för att utnyttja dem löpt ut. Däremot bör inte utlåning av egen- Prop. 1989/90: 110 
dom för blankning anses som avyttring (jfr avsnitt 6.5.10). 

RINK:s förslag till ett utvidgat avyttringsbegrepp som omfattar de ak
tuella fallen har kritiserats från lagtekniska utgångspunkter av några remiss
instanser. Mitt förslag till allmän definition av begreppet avyttring är inte 
avsett att innebära någon ändring i gällande rätt. Utöver den allmänna re

geln föreslår jag uttryckliga bestämmelser för de fall jag nyss behandlat. 

De nya bestämmelserna finns i förslaget till 24 § 2 mqm. första stycket 

SIL. 

6.2.5 Verkliga förluster m.m. 

Mitt förslag: Avdrag för reaförluster medges endast om det uppkom
mit en verklig förlust. En förlust som beror på att egendom sålts till 
underpris eller att säljaren övertagit en hyreslägenhet e.d. skall inte 
vara avdragsgill. 

RINK:s förslag: Innehåller inte någon allmän regel om underprissättning. 

Däremot föreslås en uttrycklig regel om hänsynstagande till värdeöverfö
ringar från den avyttrade egendomen. I övrigt överensstämmer förslaget i 
huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av de remissinstanser som särskilt 

tagit upp frågan. RSV efterlyser ett ställningstagande till frågan hur saken 
skall bedömas om en närstående - och inte den som avyttrat en privatbo

stadsfastighet - får hyresrätten. RSV vill också gå längre och beskatta en 

beräknad vinst när en hyresrätt använts som betalning. Några har påpekat 

att lagtexten är svårförståelig. 

Skälen för mitt förslag: Rättstillämpningen i dag kännetecknas i stort sett 

av en realistisk bedömning av olika transaktioners direkta ekonomiska inne
börd där frågan om värdering av vederlag ofta har en avgörande betydelse. 
Förhållandena kan sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt. 

Som skattepliktig intäkt räknas varje form av vederlag. KL innehåller 

vissa regler för värdering av försäljningsintäkten. I 42 § KL finns regler för 
beräkning av värdet av naturaförmåner. Värderingsnormen är ortens pris. 
Även om reglerna inte direkt syftar på vederlag som erhålls som kapitalav
kastning eller köpeskilling får den i 42 § uttryckta värderingsnormen anses 

ha generell giltighet vid inkomstbeskattningen. I punkt 3 av anvisningarna 

till 35 § KL finns regler för en schabloniserad beräkning av intäkten när 
egendom avyttrats mot vederlag i form av livsvarig livränta. Livräntans kapi

talvärde skall beräknas med hjälp av de tabeller som finns i lagen ( 1947:577) 

om statlig förmögenhetsskatt. 
Vid inkomstbeskattningen värderas i praxis vederlag till sitt marknads

värde. Som exempel härpå kan anges värderingen av räntefria skuldebrev 

när dessa erhållits som vederlag vid egendomsförsäljning. Försäljningsintäk
ten har i dessa fall beräknats utifrån reversens nuvärde vid överlatclsctillfäl

lct (RÅ 1987 ref 102). I avgörandena RÅ 1987 ref 89 l och ll har regcrings
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värde vid beräkning av reavinst och reaförlust. Bedömningen innebär knap- Prop. 1989/90:110 
past ett avsteg från marknadsvärderingsnormen utan beror på att en hyres-
rätt till bostadslägenhet enligt 12 kap. 65 §jordabalken inte får överlåtas mot 
vederlag. 

Värdet på de vid vinstberäkningen avdragsgilla omkostnaderna för egen
domens anskaffning och förbättring beräknas likaså med utgångspunkt från 
marknadsvärdet på det vederlag som lämnats vid förvärvet. Exempelvis har 
anskaffningskostnaden för aktier förvärvade genom kvittning mot räntefria 
reversfordringar ansetts vara reversernas efter marknadsränta diskonterade 
värde vid tidpunkten för aktieförvärvet (RÅ 1986 ref 48). Däremot kan kon
stateras att det vid rättstillämpningen ibland förelegat svårigheter att fördela 
ett anskaffningsvärde mellan olika tillgångar samt förbrukning av anskaff
ningsvärde. Som exempel kan nämnas RÅ 83 1:77 där anskaffningsvärdet 
för ett skuldebrev och en optionsrätt som förvärvades tillsammans enbart 
hänfördes till skuldebrevet. Resultatet härav blev att skuldebrevet kunde 
säljas omedelbart med en avdragsgill reaförlust som följd och att detta värde 
i stället kom att beskattas som en reavinst på optionsrätten när denna avytt
rades. Genom lagstiftning har rättsläget i detta fall ändrats, så att anskaff
ningsvärdet fördelas på skuldebrevet och optionsrätten (punkt 2 b tionde 
stycket av anvisningarna till 36 § KL, jfr avsnitt 6.5.7). Avgörandena RÅ 
1986 ref 52 och 104 är exempel på att regeringsrätten ansett att man enligt 
reglerna i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet vid beräkningen av an
skaffningsvärde på aktier inte skall beakta att den skattskyldige har erhållit 
skattefri utdelning på aktierna resp. övertagit tillgångar till bokförda men 
inte marknadsmässiga värden. Detta skall däremot beaktas vid resultatbe
räkning i inkomstslaget rörelse när organisationsaktier o.d. säljs. Reglerna 
har bl.a. skapat möjlighet för aktiebolag att efter förvärv av annat aktiebolag 
med utdelningsbara vinstmedel företa skattefri utdelning av vinstmedlen och 
därefter erhålla en fiktiv men avdragsgill reaförlust vid avyttring av bolaget. 

Det förslag som remitterades till lagrådet innehöll en bestämmelse om att 
värdeöverföringar från den avyttrade egendomen skulle beaktas vid beräk
ning av omkostnadsbeloppet. Bestämmelsen tog sikte på fall där den avytt
rade egendomen före avyttringen har tömts på substans. Innebörden av för
slaget var att det även i inkomstslaget kapital vid vinst- och förlustberäk
ningar skulle göras sådana bedömningar som i dag skall ske om avyttringen 
redovisas i inkomstslaget rörelse. 

Lagrådet har ställt sig kritiskt till utformningen av bestämmelsen och har 
avstyrkt förslaget i denna del. Lagrådet har ifrågasatt om en lagreglering på 
denna punkt verkligen är påkallad och har därvid uttalat att mycket talar för 
att praxis, under de nya förutsättningar som skapas genom skattereformen, 
kommer att finna sig oförhindrad att tillämpa de principer som följts vid rö
relsebeskattningen också vid reavinstbeskattningen. 

Med hänsyn härtill lägger jag inte nu fram något förslag om en särskild 
regel för hänsynstagande till värdeöverföringar. Jag tar därvid fasta på lagrå
dets uttalande om möjligheten att i rättstillämpningen beakta de aktuella 
värdeöverföringarna. Har den avyttrade egendomen i något skede tömts på 
substans utan beskattningskonsekvenser kan alltså en reavinstberäkning 
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som bygger på en jämförelse mellan försäljningspris och ursprungligt an- Prop. 1989/90: 110 
skaffningspris behöva korrigeras för värdeöverföringen. 

Jag vill också framhålla det angelägna i att det sker en realistisk värdering 

av intäkter och kostnader vid kapitalbeskattningen, bl.a. för att förhindra att 
det tillskapas fiktiva rcaförluster. När försäljningsintäkten resp. de avdrags
gilla kostnaderna bestäms skall varje form av vederlag som erhållits vid för

säljningen resp. lämnats vid förvärvet beaktas. Det bör också påpekas att 

avdrag för reaförlust medges endast om förlusten har onerös grund (jfr RÅ 
1985 Aa 204). 

I det till lagrådet remitterade förslaget fanns en bestämmelse om att av
drag för reaförlust medges endast när förlusten är definitiv. En sådan regel 

innebär att avdrag medges endast om egendomen har frångått den skattskyl

dige på ett sådant sätt <:tt det inte finns någon beaktansvärd möjlighet till 
ytterligare betalning eller att egendomen åter skall få ett värde för honom. 

På lagrådets inrådan fogas bestämmelsen till reglerna om skattskyldighetens 
inträde i 24 § 4 mom. SIL. 

En motsvarighet till den särskilda regeln om fiktiva reaförluster vid fastig

hetsöverlåtelser till närstående i nuvarande punkt 4 av anvisningarna till 36 § 

KL har i lagrådsremissen förts in i 24 § 3 mom. SIL Lagrådet har konstate

rat att bestämmelsen fått en avfattning som är snävare än dess syfte. I enlig
het med vad lagrådet anfört föreslår jag att bestämmelsen får en utformning 

som mer generellt ger uttryck för principen att en realisationsförlust som 

uppkommer på grund av en avsiktlig underprissättning inte är avdragsgill. 
Det är inte ovanligt att en realisationsförlust beror på att en villa avyttras 

till ett förhållandevis lågt pris i samband med att säljaren får överta en hyres
lägenhet. Av skäl som redovisats i det föregående åsätts inte en sådan hyres

rätt något värde trots att hyresrätten i realiteten har givits ett värde vid för

handlingen mellan köpare och säljare. En förlust i samband med en sådan 
affär kan därför i viss mening sägas vara fiktiv. Det är därför erforderligt med 
en regel som innebär att avdrag inte skall medges när förlusten uppkommit 
genom att försäljningspriset understiger marknadsvärdet för villafastigheten 
och säljaren eller någon honom närstående utöver köpeskillingen erhåller 
en hyresrätt i utbyte mot villan. 

En regel av detta innehåll anser jag vara ett utflöde av en mera allmän 
princip avseende förluster. Den nya bestämmelsen bör därför ges ett gene
rellt innehåll och avse varje rättighet eller förmån som har ett faktiskt ekono

miskt värde för den skattskyldige eller någon honom närstående men som av 

särskilda skäl inte skall åsättas något värde vid en reavinstberäkning. 

Bestämmelserna för dessa fall skulle i och för sig kunna sträcka sig längre 

och även avse vinster på det sätt RSV förordar. Saken har berörts av RINK 

och jag delar den i betänkandet framförda uppfattningen att en så långt

gående bestämmelse är svårförenlig med den bakomliggande regleringen i 
jordabalken. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp ytterligare en fråga. RINK har behand

lat frägan om det behövs särskilda regler avsedda för de fall beteckningarna 
på vissa betalningar eller transaktioner inte korrekt återger deras reella inne-

börd. I praxis bedöms transaktioner efter sin verkliga innebörd även om de 
getts en annan beteckning. Jag delar därför RINK:s bedömning att det inte 

krävs någon särskild lagregel för dessa fall. Det kan vara nog att här erinra 
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om att transaktionernas verkliga innebörd skall läggas till grund för bedöm- Prop. 1989/90: 110 
ningarna. 

En annan situation - där en särskild lagregel inte heller torde vara nöd
vändig - är när egendom förvärvas till pris över marknadsvärdet. Överpris
delen kan beroende på omständigheterna vara en gåva eller t.ex. ett veder
lag för en annan prestation. I regeringsrättens avgörande RÅ 80 I :57 ansågs 
vad en far vid förvärv av aktier från sin dotter erlagt utöver vid denna tid
punkt gällande börsvärde vara betalning av gåvo- eller skadeståndskaraktär 
och betalningen fick således inte räknas in i sin helhet i hans anskaffnings
värde för aktierna. 

6.2.6 Skattskyldighctcns inträde 

Mitt förslag: Skattskyldighet för reavinster skali inträda redan vid av
yttringstidpunkten. En anståndsmöjlighet införs för sådana fall där 
avyttringen är beroende av myndighets tillstånd eller liknande. Den 
s.k. belöpandeprincipen genomförs inte. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt utom när det gäller belöpan
deprincipen. Förslaget innebär att om en räntebetalning skjutits upp skall 
under vissa förutsättningar skattskyldighet för räntan likväl inträda för det 
beskattningsår på vilket den belöper. 

Remissinstanserna: När det gäller förslaget att avyttringen omedelbart 
skall utlösa reavinstbeskattning är remissutfallet blandat. Kammarrätten i 
Stockholm, RSV och TCO godtar förslaget. Andra - däribland Svenska Re

visorssamfundet SRS och lantbruksstyrelsen - framhåller att anståndsreg
lerna måste ges en generös utformning. SAF och Näringslivets skattedelega
tion avstyrker förslaget och pekar på att nuvarande principer är väl inarbe
tade. Andra pekar på att förslaget kan leda till likviditetsproblem. 

Förslaget avseende belöpandeprincipen har mött kritik. Kammarrätten i 
Stockholm ifrågasätter behovet av en särskild reglering av uppskjutna rän
tor. RSV tillstyrker i och för sig förslaget men pekar på det förhållandet att 
problemet med uppskjutna räntor inte kan vara påtagligt i ett system med 
proportionell kapitalbeskattning. 

Skälen för mitt förslag: Kontantprincipen - som tillämpats alltsedan KL:s 
tillkomst när det gäller löpande kapitalinkomster och realisationsvinster -
innebär att beskattning skall ske när kontant betalning uppbärs eller blir till

gänglig för lyftning. I fråga om kostnader innebär kontantprincipen att av
dragsrätt inträder när betalning erläggs. Kontantprincipen modifieras i vissa 

fall genom reglerna om s.k. årsskiftesbetalningar. Jag återkommer till denna 

fråga (avsnitt 6.2.7). 
Först behandlar jag frågan om skattskyldighetens inträde för reavinster. 
Vid reavinstbeskattningen tillämpas den s.k. första kronans princip. 

Skattskyldighet inträder när köpeskillingen betalas eller blir tillgänglig för 
lyftning. Skattskyldigheten omfattar därvid hela reavinsten oavsett om en
dast en del av köpeskillingen erhållits eller hållits tillgänglig för lyftning. 

I punkt 4 a av anvisningarna till 41 § KL finns ett särskilt undantag från 396 



kontantprim:ipen. Regeln tar sikte på det fallet att den skattskyldige flyttar Prop. 1989/90: 110 
utomlands efter att ha avyttrat aktier eller andelar i ett svenskt företag utan 

att beskattning har skolat ske. I så fall skall intäkt på grund av avyttringen 

anses ha åtnjutits när flyttningen sker. Regelns syfte är att skattskyldighet 

skall inträda medan den skattskyldige alltjämt är oinskränkt skattskyldig i 
Sverige. Anvisningspunktcn innehåller också en särskild bestämmelse om 

s.k. tilläggsköpeskillingar i utflyttningsfallen. Om förhållandena är sådana 

att det vid taxeringen för utflyttningsårct inte gått att göra en slutlig vinstbe-

räkning till följd av att köpeskillingens totala belopp varit beroende av en 

viss framtida händelse, skall tillkommande köpeskilling tas till beskattning 

när den blir tillgänglig för lyftning. 
Den första kronans princip innebär att motsvarande situation - att inte 

hela köpeskillingen är känd när skattskyldighet inträder - också kan inträffa 

i andra fall än i utflyttningsfallen. Hur en sådan tilläggsköpcskilling skall be

handlas är inte uttryckligen reglerat. Enligt praxis gäller att tillkommande 

belopp beskattas vid taxeringen för det år då beloppet blir tillgängligt för 

lyftning. 

Beskattningen av kapitalvinster vid realisationstidpunktcn motiveras inte 

uteslutande av hänsyn till den skattskyldiges betalningsförmåga. Också osä

kerheten om värdestegringens storlek samt frågan om den blir bestående har 

betydelse. 
Jag delar den av RINK framförda uppfattningen att likformighetsskäl ta

lar för att skattskyldighet skall inträda redan vid avyttringstidpunkten. En 

anknytning av beskattningen till avyttringstidpunkten torde även underlätta 

kontrollen av att realiserade vinster deklareras. En sådan förändring har ti
digare diskuterats (prop. 1982/83:44) men inte genomförts. Den principiella 

utgångspunkten för en förändring är nu vid en genomgripande reform an

norlunda än då detta förslag diskuterades. Normalt torde säljaren kunna 

kriiva att erhålla tillräcklig betalning i anslutning till avyttringen för att 
kunna betala skatten. Betalningsförmåga kan även föreligga genom tidigare 
belåning av den sålda egendomen. Det bör även noteras att skattebetal

ningen enligt gällande uppbördsreglcr kan skjutas upp mer än ett år efter 
beskattningsårets utgimg, men att det på grund av kvarskatteavgiftens höjd 
iir lönsamt att erlägga skatten redan dessförinnan. Det kan antas att det nor
malt inte medför några svårigheter att skattskyldigheten inträder redan vid 
avyttringstidpunktcn. Mitt förslag innebär alltså att skattskyldighet uppkom
mer vid avyttringstidpunkten. 

En förutsättning för att en reavinst skall kunna beskattas är emellertid att 

vinstens storlek med tillräcklig säkerhet kan beräknas. I fall där köpeskil

lingens storlek beror av framtida händelse kan beskattningen helt eller delvis 

enligt gällande rättspraxis skjutas upp. Enligt min uppfattning är en föränd

ring av denna praxis inte lämplig. En särskild regel som väsentligen skall 

motsvara gällande rätt i frågan bör därför införas. Av denna skall således 

framgå att skattskyldighet, helt eller delvis. i dessa fall inträder först då de 

omständigheter inträffat varom klarhet krävs för att beräkna reavinsten. En 

sådan ordning motiveras även av att svårigheter kan föreligga att erhälla be-
talningsförmi1ga för en sådan osäker vinst. 
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Enligt realisationsprincipen skall säljaren i huvudsak ha fullgjort sin pre- Prop. 1989/90: 110 

station för att en intäkt skall anses realiserad. Detta anses exempelvis vid 
försäljning av varor i näringsverksamhet ske genom leveransen av varorna. 

Vid reavinstbeskattningen finns inte anledning att anknyta till tidpunkten för 

egendomens överlämnande. Den vinst som realiseras genom avyttringen är 

nämligen normalt inte till någon del beroende av prestationer som säljaren 

skall utföra därefter, utan beror i allt väsentligt på förändringar av egendo-

mens marknadsvärde som säkerställts genom det bindande försäljningsavta-

let. Enligt praxis (se RÅ 1950 ref 5 I) utgår man även vid vinstberäkningen 

från dagen för bindande avtal, exempelvis vid bestämmande av innehavstid. 

I vissa situationer kan säljaren ha beaktansvärda svårigheter att betala 

skatt på reavinsten även då dess storlek är klar, beroende på att hela avytt

ringen är svävande då förvärvets giltighet är beroende av myndighetsbeslut 

(förvärvstillstånd, kommunalt förköp etc.). Denna situation föreligger hu

vudsakligen vid försäljningar av näringsfastigheter, men kan i vissa fall ak

tualiseras även vid försäljning av andra fastigheter. Betalningssvårigheter i 

sådana sammanhang kan beaktas genom att det i sådana fall ges möjlighet 

till anstånd med betalningen av skatten. 

Den av RINK föreslagna anståndsregeln har getts en restriktiv utformning 

för att dess tillämpning endast skall behöva övervägas i de fall där verkliga 

betalningssvårigheter kan antas föreligga. Regeln bör - på sätt RINK före
slagit - endast gälla försäljning av fastigheter, bostadsrätter samt aktier och 

andelar i fåmansföretag, och anstånd bör bara medges i de fall det aktuella 

skattebeloppet är av någorlunda storlek. RINK:s förslag innebär att anstånd 

bör medges endast till den del skatten överstiger 20 000 kr. samt att anstånds

beloppet dessutom bör minskas med vad som uppburits i köpeskilling. Jag 
instämmer i dessa hänseenden med vad RINK föreslagit. 

Anståndsreglerna bör enligt min uppfattning inte uteslutande avse fall när 
försäljningens bestånd är beroende av myndighctstillstånd. Även andra si
tuationer - t.cx. en tvist huruvida säljaren var ägare till det sålda eller ej -

bör omfattas av anståndsbestämmelserna i enlighet med vad RINK föresla

git. 
Den allmänna bestämmelsen om kontantprincipen är placerad i 3 § 5 

mom. första stycket SIL. Det bör också i anslutning till en sådan allmän be

stämmelse finnas en motsvarighet till punkt 4 tredje stycket av anvisningarna 

till 41 § KL. Här regleras frågan om rätt beskattningsår för ränta på bank

konton. Bestämmelsen om att avyttringstidpunkten är avgörande för rea

vinstbeskattningen och reglerna om de s.k. tilläggsköpeskillingarna återfinns 

i 24 § 4 mom. första och andra styckena SIL. Bestämmelserna om anstånd 

finns i förslaget till 48 § 5 mom. uppbördslagen (1953:272). 

Att slopa den första kronans princip och att gå över till avyttringen som 

den beskattningsutlösande omständigheten leder till särskilda övergångspro

blem. RINK har föreslagit övergångsregler (punkt 2 i övergångsbestämmel
serna till SIL) som tar sikte på det fallet att en avyttring skett före ikraftträ

dandet och att betalning helt eller delvis sker först därefter. RINK:s förslag 

innebar att alla avyttringar av detta slag skulle tas till beskattning vid 1992 

års taxering. En bestämmelse av detta slag är emellertid inte förenlig med 
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förbudet rnot retroaktiv skattelag. Jag föreslår därför en annan övergångsbe- Prop. 1989/90: 110 
stämmelse som innebär att den första kronans princip kvarstår som den be-
skattningsutlösande omständigheten i dessa fall. 

Vad härefter gäller beskattningen av den löpande kapitalavkastningen kan 
följande anföras. 

Kontantprincipen innebär i fråga om räntor att skattskyldighet inträder 
när avkastningen blir tillgänglig för lyftning enligt avtalet med låntagaren. 
Avdragsrätt inträder - med två undantag - när räntan betalas. Enligt 41 § 

tredje stycket KL medges inte avdrag vid betalning av förskottsränta. I stäl
let fördelas räntan över låneperioden och avdrag medges under de år på vilka 
räntan belöper. Enligt punkt 2 av anvisningarna till 39 § KL inträder avdrags
rätt för betalning av s.k. räntekompensation först då den "förvärvade" rän

teintäkten förfaller till betalning. När det gäller tidpunkten för avdragsrätten 
ansluter beskattningstidpunkten till den intäkt som kostnaden är hänförlig 

till. 
Avdragsrätten vid betalning av räntor är inskränkt i väsentliga avseenden. 

Avsikten är att förhindra icke önskvärd skatteplanering. Det är-på sätt som 
konstateras i RINK:s betänkande - dock alltjämt möjligt att skjuta upp mot
tagandet av en ränteintäkt för att därigenom erhålla en skattekredit. Jag kan 
visserligen i allt väsentligt ansluta mig till de resonemang som RINK lägger 
till grund för sitt förslag men får likväl intrycket att förslaget formats mer i 
ljuset av de nackdelar kontantprincipen fört med sig i nuvarande progressiva 
skattesystem än med hänsynstagande till effekterna av den föreslagna nya 
ordningen. De särskilda problem i samband med övergången till ett nytt sys
tem med lägre skatteuttag har också skjutits i förgrunden av RINK. 

För egen del har jag mot den här bakgrunden tagit intryck av den remiss
kritik som sätter i fråga behovet av den reglering som RINK föreslagit. Den 
är krånglig- i fråga om underkursskuldebrev handlar det om utomordentligt 
komplexa bestämmelser - och det kan ifrågasättas om inte intresset för 
transaktioner av detta slag minskar när en förhållandevis låg proportionell 
kapitalbeskattning införs. Intresset för att skjuta upp ränteinkomster - t.ex. 
genom s.k. framtidskonton - torde i första hand ha betingats av själva över
gången från ett system till ett annat. Jag har mot denna bakgrund stannat för 
att RINK:s förslag i denna del inte bör genomföras. 

6.2. 7 Årsskiftesbetalningar 

Mitt förslag: Reglerna om årsskiftesbetalningar görs tvingande. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig i frågan är genom
gående positivt inställda. 

Skälen för mitt förslag: Reglerna om årsskiftesbetalningar finns i punkt 4 
av anvisningarna till 41 § KL. De innebär att i intäkter och kostnader kan 
deklareras för det år de belöper på även om betalningen skett ett annat år. 
En förutsättning är emellertid att betalningen skall ha skett i nära anslutning 
till årsskiftet. 399 



Av praxis (RÅ 1953 Fi 528) torde den slutsatsen kunna dras att betal- Prop. 1989/90:110 
ningen skall ha skett senast den 15 januari för att årsskiftesreglerna skall vara 
tillämpliga och en motsvarande tidsgräns torde gälla för tiden före årsskiftet. 
I viss äldre praxis har reglerna inte tillämpats utan den skattskyldiges yr-

kande (RÅ 1973 ref 21) men tvekan råder i frågan efter regeringsrättens dom 

i RÅ 85 1:3 (årskort på SL). En annan oklarhet är huruvida intäkten eller 

kostnaden i sin helhet måste belöpa endast på beskattningsåret före betal-

ningsåret eller om posterna även kan belöpa på tidigare beskattningsår. 

Reglerna om årsskiftesbetalningar har en praktisk funktion exempelvis för 

de situationer där betalningsrutinerna leder till att en utbetalning sker först 

efter ett årsskifte. Materiellt sett innebär reglerna härutöver en korrekt pe
riodisering till belöpandeåret. RINK har av detta dragit slutsatsen att reg

lerna skall behållas. Jag instämmer i denna uppfattning. I enlighet med vad 

RINK föreslagit bör bestämmelserna dock justeras i vissa hänseenden. 
Valfriheten medför att det kan uppstå osäkerhet vid taxeringen för betal

ningsåret om intäkten eller kostnaden redan deklarerats. Reglerna bör där

för göras tvingande. 

Enligt sin ordalydelse är reglerna inte tillämpliga på poster som belöper 
på tidigare år än året före betalningsåret. Reglerna bör även omfatta sådana 

betalningar. 

Slutligen bör tidsgränserna anges i lagtexten. Efter dessa förtydliganden 

bör reglerna även beaktas i de fall utbetalaren är skyldig lämna kontrollupp

gift. Så torde redan i dag i praktiken i viss mån ske då utbetalaren inte kan 

förutse när en betalning blir tillgänglig för lyftning för mottagaren. 
Lagrådet har uppmärksammat att det är nödvändigt med en särskild över

gångsbestämmelse med sikte på betalningar resp. inkomster runt årskiftet 
1990191. Jag delar lagrådets uppfattning och återkommer till denna bestäm
melse i specialmotiveringen. 

6.2.8 Blandade överlåtelser 

Mitt förslag: RINK:s förslag att den s.k. delningsprincipen skall an
vändas också när fastigheter överlåts delvis mot vederlag och delvis 
som gåva genomförs inte. 

RINK:s förslag: Förslaget tar sikte på sådana fastighetsöverlåtelser mot 

vederlag som enligt gällande rätt endast föranleder gåvobeskattning hos 

mottagaren. Med tillämpning av den s.k. delningsprincipen skulle överlåtel

ser av detta slag också föranleda reavinstbeskattning hos givaren. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm, RSV och TCO tillstyrker 

i princip förslaget. De två förstnämnda pekar dock på svårigheterna att be
stämma den överlåtna fastighetens marknadsvärde vilket är nödvändigt för 

att tillämpa den s.k. delningsprincipen. Övriga remissinstansersom tagit upp 
fdgan - däribland FAR, LR F. Näringslivets skattedelegation, S1•enska Spar

banks föreningen, Sveriges Fastiglzetsiigareförbund - är genomgående kri

tiska. 

Skälen för mitt förslag: I praxis har två olika metoder utvecklats för be- 400 



handling av överlåtelser. som skt:r delvis mot ett vederlag och delvis har ka- Prop. 1989/90: 110 
raktär av gåva. Antingen behandlas en överlåtclst: som har ett benefikt in-

slag i sin helhet som gåva eller så delas överlåtelsen upp på en onerös och en 
benefik del. Metoderna benämns huvudsaklighetsprincipen resp. delnings-

principen. 
Enligt gällandt: r~itt tillämpas huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av 

fastigheter som är föremål för reavinstbeskattning, dvs. alla fastigheter utom 
fastigheter som är omsättningstillgångar i rörelse. Delningsprincipen torde 

tillämpas vid blandade överlåtdser av all annan egendom som är föremål för 
reavinstbeskattning. I praxis har den tillämpats vid överlåtelse av aktier (RÅ 

1943 rd 9. börsnoterade aktier och RÅ 1983 Ba 14, fåmansföretagsaktier) 

och andelar i bostadsrättsföreningar (RÅ 1988 ref 22). 
Huvudsaklighetsprincipen innebär att en överlåtelse som till övervägande 

del kan anses benefik. i sin helhet behandlas som sådan. En benefik del anses 

föreligga om en förmögenhetsöverföring skett i benefikt syfte. 

Fastighekn värderas i den praktiska tillämpningen till taxeringsvärdet vid 

bedömningen av om en förmögenhetsöverföring föreligger. Enligt huvud
saklighetsprincipen föreligger gåva om erhållet vederlag är mindre än den 

överlåtna fastighetens taxeringsvärde. 
Det kan hiivdas att delningsprincipen teoretiskt sett ger ett mer korrekt 

resultat än nuvarande ordning. Mot detta står att huvudsaklighetsprincipen 

är enklare att tillämpa. Härtill kommer - vilket inte är minst viktigt - att det 
troligen inte är alldeles enkelt att vinna förståelse för en regel som innebär 

att en överlåtelse som är en civilrättsligt giltig gåva skall föranleda reavinst

beskattning hos givaren. 
Vid mina överväganden i denna del har jag också tagit intryck av den re

misskritik som framförts. Jag avstår således från att föreslå att delningsprin
cipen också skall tillämpas i fråga om fastigheter. Mitt ställningstagande in

nebär att gällande praxis består vad gäller såväl fastigheter som sådan egen
dom på vilken delningsprincipen hittills har tillämpats. 

6.3 Beskattning av räntor och utdelningar 

6.3.1 Nuvarande regler 

Till intäkter i det nuvarande inkomstslaget kapital hör bl.a. räntor och utdel
ningar på aktier samt inkomst av bostadsföreningar och bostadsaktiebolag. 

En förutsättning är dock att intäkten inte är hänförlig till ett annat inkomst

slag. För fysiska personer är räntor och aktieutdelningar således i regel in

täkt av kapital. 
Utdelning behöver inte ske i pengar, utan kan även förekomma genom 

överföringar av t.cx värdepapper. För utdelning på andelar i svenska ekono

miska föreningar gäller i huvudsak samma regler som för utddning på 

svenska aktier. 
En andclsägare i en aktiefond är skattskyldig för utdelning från fonden på 

s:imma sätt som för aktieutdelning. För avkastningsfonder gäller dessutom 

sedan f1r 1986 att vinst eller förlust vid avyttring av andel genom försäljning 

eller inlösen skall behandlas som ränta och således beskattas i inkomstslaget 

k:Jpital. 

26 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 1 
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Någon allmän definition av begreppet ränta finns inte i skattelagstift- Prop. 1989/90: 110 
ningcn och begreppet är inte helt entydigt. Som ränta behandlas t.ex. av-
kastning - inkl. kursvinster och kursförluster- på bankcertifikat, statsskuld-

viixlar och skattkammarväxlar. Motsvarande gäller enligt praxis för s.k. in-
dcxtilliigg som utgör kompensation för penningvärdets fall. Även kapitalra-

batter beskattas enligt praxis som ränta. 

Fr.o. m. 1989 års taxering gäller med vissa undantag skattefrihet för räntor 

understigande 100 kr. på konton i banker och andra kreditinstitut. 

För aktieägare i fåmansföretag föreslås särregler som jag återkommer till 

(avsnitt 6.8). 

6.3.2 Ränteavdragsbegränsningar 

Mitt förslag: Ett tak för full avdragsrätt införs för ränteutgifter. Rän
teutgifter får dras av fullt ut mot ränteinkomster. Om utgifterna över
stiger inkomsterna får överskjutande del dras av utan begränsningar 
upp till ett belopp av 100 000 kr. För barn och ungdomar under 18 år 
samt för dödsbo som behandlas som handelsbolag är beloppsgränsen 
10 000 kr. Ränteutgifter som skjuter över denna gräns är avdragsgilla 
till70%. 

RINK:s förslag: Ett avdragstak på 100 000 kr. införs för ränteutgifter. Rän
teutgifter därutöver är inte avdragsgilla. 

Remissinstanserna: Remissopinionen är blandad. Till de positivt inställda 
instanserna hör HSB, PRO och TCO. Bl.a. plan- oclz bostadsl'erket är i prin

cip positiv till förslaget men anser att taket kan behöva höjas. Näringslivets 
organisationer är genomgående starkt kritiska till ett bruttoavdragstak. Or
ganisationerna anser bl.a. att riskkapitalförsörjningen försämras och pekar 
på olika möjligheter till skatteanpassning. Som alternativ förordas bl.a. ett 
tak för skattereduktion på grund av underskott i kapital. Flera rcmissinstan
ser anser att avdragstaket bör räknas upp för inflationen. Kammarrätterna i 
Stockholm och Göteborg samt riksgiildskontoret avstyrker förslaget. Riks
gäldskontoret anför att takets tillämpning på reaförluster utgör ett direkt 

hinder för strävandena att bredda placeringsbasen för statspapper. Riks

banken ifrågasätter om inte förslaget innehåller så många olägenheter att ett 

tak för avdragsgillt underskott i inkomstslaget kapital är att föredra. RSV 

ifrågasätter behovet på sikt av ett avdragstak mot bakgrund av att ränteutgif

ternas värde begränsas till 30 %. RSY pekar också på olika kontrollproblem 

och möjligheter till kringgf1ende av reglerna. Enligt RSV m.fl. krävs undan

tagsregler för barn som ärver en belånad fastighet. 

Skälen för mitt förslag: En grundtanke i förslaget till nytt skattesystem är 

att Ianefinansierad konsumtion inte skall främjas. Reglerna skall vidare mot

verka skattekrediter genom lånefinansierade placeringar som ger en låg lö

pande avkastning. Dessa mfil måste emellertid vägas mot de bostadspolitiska 

mitlen om rimliga bostadskostnadcr. Den föreslagna statliga proportionella 

skattesatsen om 30 % för kapitalinkomster är i sig ägnad att minska det skat

temässiga värdet av undcrskottsavdrag. Denna effekt motverkas dock i viss 
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utsträckning av de sänkta skattesatserna. Det nya sammanslagna inkomst- Prop. 1989/90: 110 
slaget kapital för också med sig ett vidgat utrymme för avdrag. 

RINK har mot denna bakgrund framhållit att det av fördelningspolitiska 
skäl samt för att förebygga skattekrediter och skatteplanering bör finnas av
dragsbegränsningar för ränteutgifter. Jag delar denna bedömning. En annan 
ordning skulle ge alltför stora möjligheter till skattekrediter och annan skat
teplanering genom upplåning. Vid valet av metod för att åstadkomma en så
dan begränsning bör man eftersträva en lösning som är både enkel och effek
tiv. Av förenklingsskäl bör det nuvarande systemet med underlagsberäkning 
för tilläggsbelopp överges. Avdragsbegränsningen bör således åstadkommas 
genom åtgärder inom det nya inkomstslaget kapital. 

Det är särskilt angeläget att avdragsbegränsningen utformas så att ränteut
gifter för boende och liknande ändamål kan finansieras på ett rimligt sätt. 

Åtskilliga remissinstanser har kritiserat RINK:s förslag till avdragstak och 
framhållit att förslaget kan fä oskäliga effekter. Det finns, enligt min mening, 

visst fog för sådana farhågor. Utredningsförslaget bör därför modifieras på 
följande sätt. 

Jag föreslår att ränteutgifter först och främst skall få kvittas fullt ut mot 
ränteinkomster. Om ränteutgifterna är större än ränteinkomsterna får skill
naden dras av i sin helhet upp till ett belopp om 100 000 kr. För barn och 
ungdomar under 18 år samt för dödsbo som behandlas som handelsbolag är 
beloppsgränsen 10 000 kr. De ränteutgifter som inte ryms under belopps
gränsen är avdragsgilla till 70 % . Uppkommer det därvid ett underskott i 
inkomstslaget beaktas det, som tidigare redovisats. genom en 30-procentig 
skattereduktion (avsnitt 6.2.1). 

Höjda beloppsgränser för avdragsbegränsningen föreslås dels för ägare till 
fåmansföretag, dels för näringsidkare som skall ta upp ett s.k. räntefördel
ningsbelopp. Dessa frågor behandlas senare (avsnitt 6.8.4 resp. 8.10.2.). 

Den föreslagna ränteavdragsbegränsningen innebär enligt min mening en 
rimlig avvägning mellan önskemålet att förebygga skatteplanering och beho
vet att medge en skattelättnad för ränteutgifter. Förslaget innebär t.ex. att 
det inte krävs undantagsregler för barn som ärver en belånad fastighet efter
som avdragsrätten endast delvis är begränsad när beloppsgränsen 10 000 kr. 
överskrids. 

Gränsdragningen mellan ränta resp. utdelning och reavinst bör i huvudsak 
göras efter de principer som gäller nu (jfr avsnitt 6.6.1). Som kommer att 
framgå senare (avsnitt 6.5.5) föreslår jag dock att löpande avkastning på alla 
finansiella instrument som skall beskattas som aktier behandlas som utdel
ning. 

Reaförluster vid avyttring av marknadsnotcrade skuldebrev i svenska kro
nor bör behandlas som ränteutgifter (avsnitt 6.6.3). Reavinster på sådana 
fordringar skall på motsvarande sätt behandlas som ränteinkomster. Såväl 
förlusterna som vinsterna kommer därför att omfattas av de föreslagna rän
teavdragsbegränsningarna. Även nyss nämnda räntefördelning för närings
idkare bör räknas med när reglerna om avdragsbegränsning tillämpas (av
snitt 8.10.2). 

Tomträttsavgäld likställs med ränta och omfattas alltså av avdragsbegräns-
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ningarna. Detsamma gäller kostnad för förtida inlösen av lim (avsnitt 6. 7.1 ). Prop. 1989/90: 110 
När det iir fråga om räntor för vilka utgår räntebidrag eller annat liknande 

stöd hör endast nettoräntan räknas med i det belopp som berörs av ränteav-

dragstakct (förslaget till 19 *KL näst sista ledet). 

Diiremot skall självfallet. pa samma sätt som vid utdelning, fullt avdrag 
medges fdn ränteinkomster för direkta omkostnader för att förvärva dessa 

intäkter. 
De nya bestiirnmelscrna om begränsningar i avdragsrätten för räntor finns 

i förslaget till 3 * 2 mom. andra stycket SIL. 

6.3.3 Förvaltningskostnadcr m.m. 

Mitt förslag: Avdrag medges alltjlimt för förvaltningskostnader en
dast i den mån de överstiger I 000 kr. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Förslaget tillstyrks över lag. Kammarrätten i Stock

holm och Sl'enska Revisorsamfwulet SRS anser att bankgarantiavgifter bör 
få dras av som förvaltningskostnad resp. ränta. 

Skälen för mitt förslag: Frtm intäkt av kapital får enligt 39 § I mom. första 

stycket KL avdrag göras bl.a. för förvaltningskostnadcr. För fysiska perso

ner medges enligt andra stycket samma moment sådant avdrag endast till 

den del kostnaderna under beskattningsåret överstiger l 000 kr. 

Jag anser i likhet med RINK och remissinstanserna att rätten till avdrag 
för förvaltningslwstnader bör kvarstå. 

Eftersom sadana kostnader inte är avdragsgilla i inkomstslaget annan fas
tighet är t.ex. aviseringsavgifter för räntebetalningar på lån som nedlagts i 
fastighet inte avdragsgilla för närvarande. I det utvidgade nya inkomstslaget 
kapital blir kostnaderna däremot avdragsgilla. Någon egentlig förändring av 
begreppet förvaltningskostnad är emellertid inte avsedd. 

Bankgarantiavgifter har i praxis ansetts varken utgöra förvaltningskostnad 
eller ränta. Enligt min mening finns det inte skäl att frångå denna praxis. 

Reglerna om avdrag för förvaltningskostnader finns i förslaget till 3 § 

2 mom. femte stycket SIL. Den nya regeln får en ändrad utformning efter

som stiftelser, föreningar m.fl. i det nya skattesystemet beskattas endast i 

inkomstslaget näringsverksamhet. 

6.3.4 Allemanssparande m.m. 

Mitt förslag: Ränta på allemanssparande och bonusränta pä ungdoms
bosparande beskattas med en skattesats pä 20 %. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanserna: Remissutfallet är blandat'. TCO tillstyrker förslaget 

som enligt organisationen hör gälla på längre sikt och även omfatta andra 

former av bosparande. Sveriges föreni11gsba11kers förbund motsätter sig be-
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skattning av räntan. Fondholagensf örening anser att ränta pä "gamla" ande- Prop. 1989/90: 110 
lar i en allemansfond bör vara skattefri. Bl.a. LO anser att skattesatsen är 
för låg. 

Skälen för mitt förslag: Mitt förslag till en ny enhetlig skattesats på 30 % 
omfattar alla kapitalinkomster. Efter denna sänkning av skattesatsen finns 
inte Hingre samma skäl att behålla den nuvarande skattefriheten för alle
manssparandet. Det allmänna intresset att främja hushållens sparande talar 

dock för att denna sparform även i fortsättningen bör vara gynnad vid be
skattningen. 

Enligt min mening är en beskattning med 20 % av allemanssparandet en 
lämplig avvägning mellan å ena sidan intresset av likformighet och å andra 

sidan intresset att öka sparandet. Ett sådant skatteuttag uppnås enklast ge

nom att två tredjedelar av räntan beskattas med den 30-proccntiga skattesat

sen. Jag föreslil.r att räntan pä medel insatta på allemanssparkonto görs skat

tepliktig fr.o.m. den I januari 1991. Det krävs därför inte några särskilda 
övergångsregler för beskattningen av den löpande avkastningen. 

Av neutralitetsskäl föreslår jag samma behandling för den s.k. bonusrlin
tan enligt lagen (1988:846) om ungdomsbosparandc. Denna ränta som för 

närvarande iir skattefri skall således också beskattas med 20 %. 

Mitt förslag föranleder ändringar i 2 och 3 §§i lagen (1988:847) om skatte
lättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande. 

Jag vill i detta sammanhang också framhålla att särskilt gynnsamma rea
vinstregler föreslås för andelar i allemansfonder (avsnitt 6.5.5). Endast två 

tredjedelar av vinsten är skattepliktig. Som anskaffningsvärde för andelar 

förvärvade före den l januari 1991 gäller marknadsvärdet den 31 december 
1990. 

När det gäller äldre sparande i s.k. aktiesparfond regleras skattelättnader 

för •·gamla" insättningar i lagen ( l 978:423) om skattelättnader för vissa spar

former. Denna lag föreslås nu bli upphävd (jfr avsnitt 8.8. 1). De förmånliga 
reglerna för beräkning av anskaffningsvärdet på andelar som förvärvats före 
den l april 1984 skall dock alltjämt kvarstå. 

6.3.5 Avkastning på sparobligationer m.m. 

Mitt förslag: Hela avkastningen på sparobligationer likställs med 
ränta och beskattas enligt kontantprincipen. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget lämnas över lag utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Sparobligationer ges ut av staten och får endast 

innehas av fysiska personer. Räntan tas upp till beskattning med ett belopp 

som motsvarar ökningen under året av inlösenvärdet. Räntan skall således 

beskattas även om obligationerna inte lösts in och någon ränteutbetalning 

inte skett. Sparpremie som helt eller delvis bekostas av staten är skattefri 

enligt 1 § lagen ( 1972: 128) om skattefrihet vid premiering av sparande. Det
samma gäller för bonus som läggs till räntan. 

Jag delar RINK:s bedömning att hela avkastningen på svenska statens 405 



sparobligationer bör göras skattepliktig av neutralitets- och likformighets- Prop. 1989/90:110 
skäl. Jag föreslår därför att lagen (1972: 128) om skattefrihet vid premiering 
av sparande upphävs. Lagen bör dock fortfarande tillämpas i fråga om bonus 
på sparobligationer som har getts ut före den 1 januari 1991. 

Förordningen (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens 
sparobligationer föreslås upphävd. Som jag tidigare nämnt föreslår jag att 
det s.k. sparavdraget skall slopas (avsnitt 6.2.2). Syftet med den löpande be
skattningen av räntor enligt den här aktuella förordningen är att de skatt
skyldiga årligen skall kunna utnyttja sitt sparavdrag. Slopas avdraget behövs 
således inte förordningen av denna anledning. I övrigt har jag föreslagit att 
det inte skall genomföras någon belöpandeprincip för beskattning av räntor 
m.m. (avsnitt 6.2.6). 

RINK har föreslagit att vinster på premieobligationer skall beskattas som 
ränta. Detsamma har föreslagits i fråga om vinster vid dragningar i av banker 
och sparkassor anordnade vinstsparsystem. Den särskilda lotterivinstskatten 
för vinster i vinstsparande skulle därvid avskaffas. 

I ett senare sammanhang behandlar jag frågan om beskattning av vinster 
på premieobligationer (avsnitt 6.6.4). Inga ändringar i förhållande till da
gens beskattning föreslås. Det är därför inte heller motiverat med ändringar 
i beskattningen av vinster i vinstsparande. 

6.4 Reavinstbeskattning av fastigheter m.m. 

6.4.1 Inledning 

Vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastigheter och bostadsrätter beskat
tas enligt gällande rätt i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Vinsten 
läggs samman med den skattskyldiges övriga inkomster och blir därigenom 
föremål för progn::ssiv inkomstbeskattning. 

För fastigheter beräknas vinsten med hänsyn till prisutvecklingen under 
innehavstiden. RSY fastställer varje år särskilda omräkningstal. Också när 
det gäller bostadsrätter beräknas vinsten på ett sätt som kan sägas innebära 
ett schablonmässigt hänsynstagande till prisutvecklingen under innehavsti
den. I fråga om schablontaxerade fastigheter och jordbruksfastigheter kan 
den skattskyldige under särskilda förutsättningar medges uppskov med be

skattningen. 
I det följande presenteras förslaget avseende beskattningen av vinst vid 

avyttring av fastigheter och bostadsrätter. Förslaget innebär en övergång till 
en nominell vinstberäkningsmetod och att möjligheterna till uppskov slopas. 
Mitt förslag innebär att vinst vid avyttring av fastigheter och bostadsrätter 
skall tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Detsamma gäller - till 
skillnad mot vad RINK föreslagit - vinst som uppkommit vid avyttring av 
fysiska personers näringsfastigheter och bostadsrätter i näringsverksamhet. 

De nya reavinstreglerna avseende fastigheter och bostadsrätter finns i 25 
och 26 §§ SIL 
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6.4.2 Gällande rätt 

Fastigheter 

Vinst vid avyttring av fastighet utgörs enligt nuvarande regler av skillnaden 
mellan försäljningspriset - minskat med eventuella försäljningskostnader -
och det s.k. omkostnadsbeloppet. I förekommande fall skall omkostnadsbe
loppet reduceras med värdeminsknings-, substansminsknings- och skogsav

drag samt uppskovsbelopp. 
Omkostnadsbeloppet består av ingångsvärdet, eventuella förbättrings

kostnader och i vissa fall ett särskilt fast tillägg. 
Jngångsvärdet utgörs enligt huvudregeln av inköpspriset. Alternativregler 

kan användas vid bl.a. långa innehav. I dessa fall kan man använda på visst 
sätt uppräknade taxeringsvärden. Om den sålda fastigheten förvärvats ge

nom arv. testamente, gåva eller bodelning utgörs ingångsvärdet av den förre 
innehavarens in gångsvärde. Med förbättringskostnader avses kostnader för 
ny-. till- eller ombyggnad av en fastighet. Hit räknas också reparationer på 
schablontaxerade fastigheter under förutsättning att fastigheten därigenom 
befinner sig i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Förbättrings
kostnader och s.k. värdehöjande reparationer får dock endast dras av för de 
år kostnaderna har uppgått till minst 3 000 kr. 

För innehav under åren mellan 1952 och 1980 medges - under förutsätt
ning att den avyttrade fastigheten omfattat en bostadsbyggnad - ett avdrag 
på 3 000 kr. för varje påbörjat kalenderår under vilket byggnaden använts 
för bostadsändamål. 

Ingångsvärdet - oavsett vilken metod som använts för dess beräkning -
liksom förbättringskostnader skall indexuppräknas med hänsyn till inflatio
nen förutom under de första fyra innehavsåren. Uppräkning får dock inte 
ske så att förlust uppkommer. Konsekvensen är att en snabb prisökning leder 
till en skattepliktig vinst, en måttlig prisökning ger varken vinst eller förlust 
medan nominella prisfall ger en mot andra reavinster avdragsgill reaförlust. 

Omkostnadsbeloppet skall minskas med tidigare medgivna värdeminsk
ningsavdrag som belöper på tiden före avyttringen. Värdeminskningsavdrag 
på byggnader inkl. maskinell utrustning beaktas endast om de uppgår till 
minst 3 000 kr. per år. Också värdeminskningsavdrag skall indexuppräknas 
och uppräkningen skall ske med utgångspunkt från det fjärde året efter det 
år då kostnaden lades ned. 

Under vissa förutsättningar kan den skattskyldige medges uppskov med 
beskattningen av vinst vid avyttring av en schablontaxerad fastighet eller en 

jordbruksfastighet. Kraven för att uppskov skall kunna medges är att den 
skattskyldige varit bosatt på fastigheten i minst tre av de senaste fem åren, 
att en ersättningsfastighet anskaffats inom fyra år från avyttringen samt att 
den skattepliktiga vinsten uppgår till minst 15 000 kr. 

Uppskovet är i förekommande fall preliminärt i avvaktan på att ersätt
ningsfastighet skall anskaffas. Den skattskyldige måste då lämna bankga
ranti för uppskovsbeloppet. 

När ersättningsfastighet anskaffats medges ett s.k. definitivt uppskov. Vid 
försäljning av ersättningsfastigheten minskas omkostnadsbeloppet för er-

Prop. 1989/90:110 
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sättningsfastigheten med uppskovsbeloppet, omräknat med hänsyn till infla- Prop. 1989/90: 110 
tionen. Innebörden av detta är att uppkommen reavinst beskattas först när 
den sista ersättningsfastigheten avyttrats. 

Därtill finns siirskilda regler om s.k. tidigareläggning som innebär att an

skaffningsv~irdet för crsättningsfastigheten får uppräknas från och med det 

första innehavsåret om uppräkning ej skett för den ursprungliga fastigheten 
under de första fyra innehavsåren. 

Om fastigheten byter ägare genom ett benefikt fång övergår uppskovet till 

den nye ägaren. 

Bostadsrätter 

Också när det gäller bostadsrätter är utgångspunkten för reavinstberäk

ningen att försäljningspriset - efter avdrag för försäljningskostnader - skall 

minskas med förbättringskostnader och ett särskilt beräknat ingångsvärde. 

Hänsyn tas också till föreningens fonder samt till gjorda kapitaltillskott. 
Utgår utöver det avtalade försäljningspriset särskild ersättning för viss \ä

genhetsutrustning. t.ex. spis, kyl- eller frysskåp, skall ersättningen räknas in 

i försäljningspriset. Vidare gäller att om köparen lämnar särskild ersättning 
till säljaren för hans andel i en inre reparationsfond eller en liknande fond 

skall ersättningen inte räknas in i vederlaget. Om någon sådan särskild er

sättning inte utgått skall i stället dras av ett belopp motsvarande den del av 
fonden eller fonderna som vid avyttringen belöper på bostadsrätten. 

Ingångsvärdet utgörs av inköpspriset och i förekommande fall ersättning 

som lämnats särskilt för sådan lägenhetsutrustning som nyss nämnts. Upplå

telse- och inträdeskostnader som betalats till föreningen i samband med dess 

bildande ingår också i ingångsvärdet. Vid beräkning av ingångsvärdet be
handlas behållning på inre reparationsfond eller annan liknande fond på 
samma sätt som vid beräkning av försäljningspriset. 

Har bostadsrätten förvärvats före år 1974 skall den anses förvärvad den 1 

januari 1974 (den s.k. stickdagen). Som ingångsvärde får i sådana fall använ
das 150 % av bostadsrättens andel av föreningens behållna förmögenhet 

nämnda dag. 
Som förbättringskostnad räknas kostnader som den skattskyldige lagt ned 

på förbättringsarbeten i lägenheten. Detsamma gäller kostnader han lagt 

ned på lägenheten avseende reparation och underhåll i den mån lägenheten 

därigenom är i bättre skick än vid förvärvet. Kostnader som lagts ned ett 

visst år räknas som förbättringskostnader endast under förutsättning att de 

uppgår till minst 2 000 kr. Kostnader som lagts ned före stickdagen beaktas 

ej. 
Kapitaltillskott som lämnats till föreningen under innehavstiden är av

dragsgilla om de varit avsedda att användas för amortering av lån eller för 

finansiering av förbättringsarbeten på fastigheten. Kapitaltillskott som läm

nats före stickdagen får ej dras av. De avdragsgilla tillskotten för amorte

ringar skall dock alltid anses uppgå till l 000 kr. per påbörjat innehavsår efter 

stickdagen. 
För bostadsrätt beräknas den skattepliktiga vinsten som en med innehavs

tiden sjunkande andel av den nominella vinsten. Om bostadsrätten innehafts 408 



mindre iin två år. 2 iir men mindre iin 3 år eller 3 år men mindre än 4 år skall Prop. 1989/90: 110 
100 % . 75 % resp. 50 %, av vinsten anses som skattepliktig realisationsvinst. 

Vid innehavstider på fyra år eller mer är 25 '7c av vinsten skattepliktig. Reg-

ler om uppskov finns inte. 

6.4.3 Allmänna utgångspunkter 

En central utgångspunkt för förslagen är att kapitalbeskattningen skall göras 

likformig samt att reglerna skall förenklas och göras enhetliga i största möj

liga utsträckning. Mot den bakgrunden framstår det som angeläget att reg

lerna avseende olika former av fastigheter och för bostadsrätter - så långt 

det är möjligt - blir enhetliga. Enkla och enhetliga regler är också viktigt 

eftersom ett stort antal skattskyldiga berörs av dem. 

Vad nu sagts kräver genomgripande förändringar jämfört med nuvarande 

regler för reavinstbeskattning av fastigheter och bostadsrätter. Mina förslag 

i dessa hänseenden redovisas i det följande. 

Jag kommer att i det följande (avsnitt 7) föreslå att fastigheter delas upp i 

kategorierna näringsfastigheter och privatbostadsfastighcter samt att bo

stadsrätter under vissa förutsättningar hänförs till kategorien privatbostad. 

Med privatbostadsfastigheter och privatbostäder avses bl.a. småhus resp. 

bostadsrätter som används för ägarens eller närståendes boende. Med nä

ringsfastigheter avses fastigheter i näringsverksamhet. Även en bostadsrätt 

kan inga i näringsverksamhet. 

6.4.4 Nominell vinstberäkning 

Mitt förslag: Vid avyttring av fastigheter och bostadsrätter skall vins
ten beräknas enligt en nominell metod. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Bland de remissinstanser som särskilt tagit upp frågan 

om slopad indexuppräkning för fastigheterna råder delade meningar. RSV 
och TCO tillstyrker förslaget bl.a. med hänvisning till förenklingsaspek

terna. Hyresgästernas riksförbund, LRF, plan- och bostadsverket samt Sveri
ges Föreningsbankers Förbund anser att reavinstbeskattningen av fastigheter 

och bostadsrätter bör ske enligt en real metod. SACO synes genomgående 

vara kritiskt mot nominella beskattningsprinciper. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare redovisat skälen för mitt ställnings

tagande i valet mellan real eller nominell beskattning av kapitalinkomster 

(avsnitt 3). Nominell beskattning av kapitalinkomster är enligt min mening 

att föredra. Det kan emellertid sättas i fråga bl.a. med hänsyn till de många 

gånger långa innehavstiderna om bedömningen också gäller reavinstbeskatt

ningen av fastigheter och bostadsrätter. 

Fastigheter och bostadsrätter reavinstbeskattas för närvarande enligt olika 

regler. I ett reformerat skattesystem är det väsentligt att dessa skillnader i 

beskattningen kan undanröjas. Vid valet av metod talar förenklingsskäl en

tydigt för en nominell vinstberäkning. Kravet på enhetliga regler får en sär-
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skild framtoning med hänsyn till sambandet mellan avdragsrätten för ränte- Prop. 1989/90:110 
utgifter och beskattningen av reavinster. Den låga skattesatsen för kapitalin-
komster och de särskilda begränsningar av skatteuttaget som jag tar upp se-
nare (avsnitt 6.4. 7) innebär enligt min mening ett godtagbart hänsynsta-
gande till inflationen. 

Slutsatsen är att beskattningen bör baseras på en nominellt beräknad rea
vinst äwn för fysiska personers fastigheter och bostadsrätter. 

6.4.5 Slopade uppskovsregler 

Mitt förslag: Möjligheten till uppskov tas bort. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Endast ett fåtal av remissinstanserna har särskilt tagit 

upp denna fråga. Vissa av dem, RSV, TCO och plan- och bostadn-erket till
styrker i första hand med hänvisning till förenklingsvinsterna. Andra avstyr
ker förslaget om att uppskovsreglerna tas bort. Finansbolagens Förening ef
terlyser uppskovsregler för vinst vid avyttring av bostadsrätter. 

Skälen för mitt förslag: Nuvarande inkomstskattesystem innebär att vär
deökningar normalt beskattas först vid försäljning. Motsvarande gäller de 
regler som nu föreslagits. En långt driven likformighet skulle emellertid in
nebära att värdeökningar skulle beskattas när de uppkommer. Denna liksom 
andra avvikelser från strikt likformighet orsakar problem i skilda avseenden. 
När beskattning utlöses av att försäljning sker blir det oförmånligt att avyttra 
tillgångar med en stor latent skatteskuld, t.ex. fastigheter. Den därav föl
jande inlåsningen är särskilt problematisk för permanentbostäder med tanke 
på effekterna för de skattskyldiga. Arbetsmarknads- och bostadspolitiska 
skäl kan också åberopas. De nuvarande uppskovsreglerna syftar till att eli
minera dessa inlåsningseffeketer. 

Den grundläggande frågeställningen är huruvida nuvarande system för 
uppskov skall avskaffas eller utvidgas till att även omfatta bostadsrätter. 

Om reglerna skulle utsträckas till att gälla alla privatbostadsfastighcter 
och privatbostäder kan konstateras att regelsystemet skulle bli än mer kom
plext. Det skulle bl.a. vara nödvändigt att tillskapa regler för att möjliggöra 
korsvisa uppskov mellan olika typer av bostäder. 

När det gäller bostadsrätterna tillkommer här ett administrativt problem. 
Nuvarande uppskov noteras i särskild ordning med utgångspunkt från ett be
fintligt fastighetsregister. Något motsvarande system finns inte för bostads
rätter. Bostadsrättsvärderingskommittens (Fi 1989:01) huvuduppgift - att 
utarbeta ett system för värdering av bostadsrätter - torde förutsätta att det 
inrättas ett eller flera bostadsrättsregister. Kommitten har nyligen inlett sitt 

. arbete och frågan om ett sådant register torde inte aktualiseras inom de när

maste åren. 
Nuvarande uppskovsregler är inte alldeles lättillgängliga och uppskovssys

temet leder också till administrativa komplikationer. Bestämmelserna resul
terar i snedvridningar och skatteanpassning. För att erhålla uppskov med 
hela reavinsten krävs att den skattskyldige anskaffar en dyrare fastighet. 410 



Detta kan styra efterfrågan mot dyrare fastigheter på ett omotiverat sätt. Prop. 1989/90: 110 
Det kan för övrigt göras gällande att de höga priserna i vart fall delvis beror 

på uppskovsreglerna. 
En ytterligare oönskad konsekvens av nuvarande uppskovsregler är att 

det blir skattemässigt oförmånligt för makar att gemensamt köpa en ersätt
ningsfastighet om ursprungsfastigheten ägs av en av makarna eftersom upp

skovet beror på säljarens andel i anskaffningsvärdet för ersättningsfastighe

ten. Regeln om att uppskov medges endast om den skattskyldige varit bosatt 
på fastigheten i minst tre av de senaste fem åren orsakar inlåsningar och 

andra skatteanpassningar genom att skattskyldiga får ett skattemässigt skäl 

att bo kvar i minst tre år och att sälja inom två år efter en eventuellt tillfällig 

flyttning till annan ort. 
För att i någon mån dämpa dessa nackdelar finns möjlighet till dispens 

från dessa tidsgränser om flyttning beror på t.ex. arbetsbyte eller skilsmässa. 

Dispensförfarandet innebär ytterligare komplikationer för skattemyndighe

ter och enskilda samtidigt som beskattningen blir mindre förutsägbar. Som 

nämnts ovan har uppskov införts för att motverka den inlåsning som upp

kommer om skatt tas ut vid bostadsbyten. Nuvarande uppskovssystem är 

emellertid inte en heltäckande lösning på inlåsningsproblemet eftersom upp

skov medges endast vid flyttning till ett dyrare egnahem och således inte vid 

flyttning till ett billigare egnahem, en bostadsrätt eller en hyresrätt. Efter

som uppskovet följer fastigheten vid arv och gåva kommer arv- eller gåvota

garen att hamna i en situation som innebär att han kommer att beskattas för 
hela uppskovet om han avyttrar fastigheten utan att därefter skaffa en dyrare 

ersättningsfastighet. 
Om nuvarande uppskov utvidgas till att gälla både egnahem och bostads

rätter blir fler skattskyldiga i stället inlåsta i resp. boendeform med skatte

mässiga incitament att flytta till dyrare och inte till billigare bostäder. 

Som exempel på sådan inlåsning kan nämnas att byte från privatbostads
fastighet eller privatbostad till hyresrätt samt försäljning av bostaden utan 

återanskaffning efter ett dödsfall skulle utlösa beskattning av hela den acku
mulerade vinsten för i många fall ett antal privatbostäder. 

Den här föreslagna övergången till beskattning av nominellt beräknade 

reavinster skulle innebära ett i många fall väsentligt högre skatteuttag vid 
försäljning av den sista ersättningsfastigheten och skulle därför i hög grad 
förstärka dessa inlåsningsproblem. Nuvarande uppskovsregler ger därför 

knappast en godtagbar lösning på inlåsningsproblemet vid beskattning av 

nominella reavinster. Ytterst beror detta på att uppskov inte löser utan en

dast skjuter upp problemet. 

Nuvarande komplicerade uppskovsregler orsakar också orättvisor genom 

att mindre välinformerade personer som av ekonomiska eller andra skäl inte 

anlitar rådgivare i många fall betalar skatt medan andra arrangerar försälj

ning, köp och flyttning så att alla uppskovskraven uppfylls eller, i annat fall, 

söker dispens med angivande av tillräckliga skäl för att uppskov ändå skall 

erhållas. Nuvarande uppskovsregler utvidgade till att omfatta även bostads

rätter skulle därför innebära påtagliga nackdelar också ur fördelningspolitisk 

synvinkel. 
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Dessa överväganden talar för att problemet med inlåsning bör lösas på ett Prop. 1989/90: 110 

enklare och mera definitivt sätt än genom uppskov. Samtidigt talar målet om 
basbreddning, vilket i sin tur motiveras av målet om låga marginalskatter och 

likformig beskattning. för icke obetydliga skatteuttag vid fastighetsförsälj-

ningar. Om utgångspunkten är ett givet totalt skatteuttag för bostäder ger 

ett högre skatteuttag vid försäljningar utrymme för en något lägre löpande 
beskattning, vilket är önskvärt av bostads- och i viss mån av fördclningspoli-

tiska skäl. 
Mitt förslag innebär därför att lagen (1978:970) om uppskov med beskatt

ning av realisationsvinst skall upphöra att gälla. Lagen bör dock fortsätta att 

gälla i fråga om avyttringar som tagits upp till beskattning senast vid 1991 års 

taxering. 

6.4.6 Problem vid full beskattning av nominell reavinst 

Privatbostäder 

Utgångspunkten för resonemanget i detta avsnitt är att fastigheter och bo

stadsrätter skall göras till föremål för en nominell reavinstbeskattning och 

att det inte skall finnas några uppskovsregler. 

Det kan konstateras att full beskattning av reavinster beräknade på detta 
sätt många gånger skulle leda till ett mycket högt skatteuttag. Som exempel 

kan nämnas att försäljning av ett genomsnittligt småhus med ett pris på 
460 000 kr. år 1988 som anskaffats 20 år tidigare för 100 000 kr. skulle leda 

till en skatt på 30 % av 360 000 kr. eller 108 000 kr. Vid ett tre gånger så högt 

försäljningspris och anskaffningsvärde, vilket inte är ovanligt i storstadsom

råden, skulle skatten uppgå till 324 000 kr. 
Så höga skatteuttag skulle medföra in låsningar och andra snedvridningar 

som särskilt för permanentbostäder skulle innebära påtagliga nackdelar ur 
de skattskyldiga synvinkel. Även från arbetsmarknadspolitiska och bostads
politiska utgångspunkter skulle detta vara till nackdel. Ett högt formellt 
skatteuttag vid försäljningar kan också ge förhållandevis begränsade skatte
intäkter med tanke på att därav orsakad inlåsning krymper skattebasen. 

Slutsatsen är att det krävs någon typ av begränsning av skatteuttaget sär
skilt vid försäljning av permanentbostäder. Eftersom många skattskyldiga 

berörs av denna begränsning bör regler härom utformas på ett för skattskyl

diga och skattemyndigheter enkelt och hanterbart sätt. 

Näri11g4astigheter och bostadsrätter i niiringsl'erksamhet 

De skatteregler som föreslagits av RINK och URF innebar generellt att rea

liserade värdeökningar beskattas på samma sätt och i samma inkomstslag 

som löpande kapitalavkastning. Ett sådant system innebär likformighet mel

lan dessa två typer av kapitalavkastning. En annan konsekvens är att skatte
satsen för ränteutgifter överensstämmer med skattesatsen för realiserade 

värdeökningar. Också detta bidrar till likformig beskattning. Som en följd 

av denna generella regel föreslog RINK att realiserade värdeförändringar 

avseende näringsfastigheter liksom realiserade värdeförändringar på andra 

tillgångar inom inkomstslaget näringsverksamhet skulle beskattas i motsva- 412 



randc inkomstslag. Prop. 1989/90:110 
Skattesatsen för inkomstslaget kapital liksom för inkomstslaget närings

vcrksamht:t för juridiska personer uppgår till 30 % . För fysiska personers 
inkomst av niiringsverksamhet uppgår emellertid det sammanlagda skatteut
taget genom inkomstskatt och skattedelen av de sociala avgifterna till 43-64 
% vilket också skulle triiffa vinster pä niiringsfastigheter. Bakgrunden för 

detta ställningstagande var att ränteutgifter. värdeminskning och repara
tionskostnader dras av mot denna sammanlagda skattesats. Ett så högt skat

teuttag på nominellt beräknade vinster leder med nödvändighet till besvä

rande inlåsningseffckter. Den slutsats som drogs i betänkandet var därför att 

det krävdes någon slags begränsning i skatteuttaget vid reavinstbeskattning 
av fysiska personers näringsfastigheter. Jag återkommer till dessa frågor (av
snitt 6.4.11 ). 

Fördelningspoli11:5ka aspekter 

De skäl som anförts ovan för begränsning av skatteuttaget vid reavinstbe

skattning av bostäder får vägas mot att likformighetsskäl liksom fördelnings

politiska skäl talar för full beskattning av nominellt beräknade reavinster när 

avdrag medges för hela den nominellt beräknade ränteutgiften. 

Fastigheter utgör en mycket stor del av hushållens förmögenhetstillgångar 

samtidigt som många hushåll med förhållandevis låga inkomster inte äger 
någon fastighet. Värdeökningarna på fastigheter under de senaste 30 åren 

har i hög grad bidragit till nuvarande förmögenhetsskillnader. Dessa förmö

genhetsskillnader innebär bl.a. ett ofta mycket stort försteg för dem som ägt 
fastigheter under denna period jämfört med sådana som bott i en hyreslägen
het. 

Värdeökningar på fastigheter är enligt gällande rätt mycket lågt beskat

tade. Anledningen till detta är att anskaffningsvärdct räknas upp med infla

tionen, trots att hela den nominella ränteutgiften är avdragsgill. Härtill kom
mer att uppskovsreglerna - som ju kan jämställas med ett mycket förmånligt 
lån från det allmänna - innebär att skattebetalningen kan skjutas upp i prin
cip hur länge som helst. Skatteintäkterna från reavinstbeskattningen av eg
nahem och fritidshus uppgår endast till cirka 0,2-1,3 miljarder kr. samtidigt 
som den årliga nominella värdeökningen uppgår till 30-60 miljarder kr. vid 
normal real prisutveckling och 4-8 % inflation. 

Det mera generella mälet om likformighet samt ovan diskuterade fördcl
ningspolitiska skäl talar för att problemet med inlåsning beaktas genom 

minsta möjliga avvikelse frän en likformig nominell beskattningsprincip 

även om detta innebär att inlåsningsproblemet inte kan lösas på ett fullt till
fredsställande sätt i alla fall. 
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6.4. 7 Regler för bostäder som är fast egendom 

Mitt förslag: Grundregeln är att den skattepliktiga vinsten beräknas 
som skillnaden mellan försäljningsintäkt och omkostnadsbelopp. 
Skatteuttaget begränsas genom en schablonregel som innebär att vins
ten får beräknas till 30 % av försäljningsintäkten för permanentbostä
der och till 60 % av försäljningsintäkten för övriga privatbostadsfas
tigheter. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 

Remissinstanserna: RSV anser att schablonreglerna innebär en betydande 

förenkling. Näringslivets skattedelegation anser att lagtexten bör förtydligas 
så att det klarare framgår att ett uppskovsbelopp inte skall beaktas vid scha

blonreglernas tillämpning. Hyresgästernas riksförbrmd anser att regeln är 

alltför generös. 

Skälen för mitt förslag: Den allmänna grundregeln om att reavinsten be
räknas som skillnaden mellan försäljningsintäkten och omkostnadsbeloppet 

enligt en nominell beskattningsprincip skall tillämpas även för fastigheter. 

Mot bakgrund av vad jag nyss anfört bör problemet med ett i många fall allt
för högt skatteuttag - särskilt vid längre innehavstider - lösas genom en sär

skild takregel som på visst sätt begränsar skatteuttaget. Ett sådant skattetak 
bör utformas efter en avvägning meilan målet om att undvika inlåsningar och 

målet om att av bl.a. fördelningspolitiska skäl upprätthålla en likformig no
minell beskattningsprincip. I lagrådsremissen hade takregeln getts form av 

en schablonregel av innebörd att omkostnadsbeloppet skulle beräknas som 

en viss andel av försäljningsintäkten. En sådan lösning skulle innebära att 
vinsten beräknas som skillnaden mellan vederlaget- efter avdrag för försälj
ningskostnader m.m. - och det schablonmässigt beräknade omkostnadsbe
loppet. Enligt min uppfattning bör emellertid det schablonmässigt beräk
nade beloppet omfatta samtliga avdragsposter, dvs. både försäljningskostna

der m.m. och omkostnadsbelopp. Takregeln bör därför utformas som en 
vinstberäkningsregel. En sådan regel bör innehålla två nivåer varav den mest 
förmånliga skall gälla för permanentbostäder. Jag återkommer i det följande 
till innebörden av begreppet permanentbostad. 

Lagrådet har föreslagit vissa justeringar av den i remissen upptagna scha

blonregeln för fastigheter. Syftet är bl.a. att det tydligare skall framgå att om 

ett dödsbo avyttrar en privatbostadsfastighet är schablonregeln för perma

nentbostäder inte tillämplig. Jag godtar ändringsförslaget och har beaktat 

synpunkterna vid utformningen av den nya vinstberäkningsregeln. 

Mitt förslag i fråga om permanentbostäder som är fastigheter innebär att 

vinsten får beräknas till 30 % av försäljningsintäkten vilket, tillsammans 

med skattesatsen på 30 % för inkomstslaget kapital, innebär att skatteutta
get maximeras till 9 % av försäljningsintäkten. 

I exemplet ovan med en genomsnittlig villa och 20 års innehav reduceras 

skatteuttaget från 108 000 kr. till 41 400 kr. motsvarande 9 % av försäljnings

prisct på 460 000 kr. Skatten uppgår därmed till 12 % i stället för 30 % av 
den nominella reavinsten på 360 000 kr. 

Schablonregeln innebär avsevärda förenklingar jämfört med alternativa 

Prop. 1989/90:110 
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metoder för begränsning av skatteuttaget vid försäljningar som t.ex. upp- Prop. 1989/90: 110 
skov eller uppräkning av anskaffningsvärdet. Detta är av särskild vikt då reg-

lerna berör ett stort antal skattskyldiga där många av ekonomiska eller andra 
skäl inte anlitar skatterådgivare. 

Vid en årlig fastighetsprisökning på 4 alternativt 8 % blir det förmånligt 
att använda schablonregeln för permanentbostäder redan efter en innehavs

tid pä 10 resp. 5 år eftersom vinsten enligt schablonregeln då understiger 

vinsten enligt grundregeln. Konsekvensen är att vinstberäkningen blir 

mycket enkel att utföra och kontrollera vid flertalet försäljningar av perma

nentbostäder. Därmed kan även skattemyndigheterna initiera förändringar 

av deklarationen som är till förmån för den skattskyldige. Vid fall som ligger 
nära gränsen där schablonregeln är likvärdig med grundregeln får den skatt

skyldige eller skattemyndigheterna göra dubbla beräkningar för att undvika 

rättsförluster. I flertalet fall bör dock schablonregeln vara mer förmånlig vid 

en normal prisutveckling. 

De föreslagna reglerna innebär att skatten alltid utgör minst 9 och högst 
30 (le av den nominella reavinsten för permanentbostäder. Vid mycket korta 

innehav är huvudregeln normalt mera förmånlig än schablonregeln, varvid 

skatten uppgår till 30 % av den nominella vinsten. Vid långa innehav blir 

schablonregeln normalt mera förmånlig, vilket leder till att skattens andel av 

vinsten reduceras till som lägst 9 % . 

För bostäder som inte kan hänföras till kategorien permanentbostäder - i 

första hand fritidsbostäder, egnahem som varit uthyrda under en längre tid 

eller privatbostadsfastigheter som avyttras av dödsbon - bör det också finnas 

en schablonregel. Bl.a. förenklingsskäl talar för detta. Denna schablonregel 
bör emellertid innebära en mindre avvikelse från full nominell beskattning 

än vad som föreslagits för permanentbostäder. Inlåsningsproblematiken 

framstår som mindre allvarlig när det är fråga om andra bostäder än perma

nentbostäder. Motsvarande synsätt återspeglas i nuvarande uppskovsregler 
som ju i första hand tar sikte på den permanenta bostaden. 

En lämplig avvägning uppnås om vinsten får beräknas till 60 % av försälj
ningsintiikten för privatbostadsfastigheter som inte uppfyller kraven för per
manentbostäder. Detta ger ett skattetak på 18 % av försäljningspriset. 

Vid en fastighetsprisökning på 4 alternativt 8 % blir schablonregeln för 

fritidsbostäder m.m. mera förmånlig än grundregeln vid innehavstider på 
minst 24 resp. 12 år. Det högre skattetaket innebär därför att den faktiska 
vinsten måste beräknas oftare för fritidsbostäder än för permanentbostäder. 

Vid mycket långa innehavstider skulle dock schablonregeln normalt vara 

mera förmånlig än huvudregeln vilket är en fördel då den faktiska anskaff

ningskostnaden kan vara särskilt svår att beräkna och kontrollera i sådana 

fall. En annan fördel med att en schablonregel tillämpas även för fritidsbo

städer m.m. är att schablonregeln kan ersätta andra mera komplicerade och 

mindre enhetliga kompletterande beräkningsregler. 

De nya schablonreglerna återfinns i 25 § 9 mom. SIL. 

Gällande rätt innehåller olika alternativregler för att beräkna anskaff-

ningsvärdet. Bestämmelserna tar sikte på den situationen att den verkliga 
anskaffningskostnaden är osäker eller okänd. Den nu föreslagna schablonre-
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geln för att beräkna vinsten har motsvarande funktion. Schablonregeln är så Prop. 1989/90: 110 
pass förmånlig att den kommer att tillämpas i de flesta fall utom vid kortare 
innehav. Mitt förslag innebär därför att nuvarande alternativregler för be-
räkning av anskaffningsvärden kan avskaffas. 

Jag kommer i det följande att föreslå särskilda schablonregler för närings
fastigheter (avsnitt 6.4.11 ). Den schablonmässigt beräknade vinsten kom
mer för näringsfastigheter att ligga högre än i fråga om privatbostäder. Det 
skulle i så fall bli omotiverat lönsamt att inför en avyttring låta en näringsfas
tighet övergå till privatbostadsfastighet. Mitt förslag innebär därför att det 
bör införas en bestämmelse - utan motsvarighet i lagrådsremissen - som in
nebär att schablonregeln för näringsfastigheter skall tillämpas vid avytt

ringar av privatbostäder som sker inom tre år från karaktärsbytet. 

6.4.8 Permanentbostadsbegreppet 

Mitt förslag: Med permanentbostad avses en privatbostadsfastighet 
där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år under förutsättning att 
innehavstiden då den skattskyldige inte varit bosatt på privatbostaden 
understiger ett år och att bostaden anskaffats till ett marknadsmässigt 
pris. Som permanentbostad räknas alltid bostad där den skattskyldige 
varit bosatt under minst tre av de senaste fem åren. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 
Remissinstanserna: Gränsdragningen mellan permanentbostäder och 

andra bostäder har tillstyrkts eller lämnats utan kommentarer av de flesta 

remissinstanserna. 
Skälen för mitt förslag: Som tidigare niimnts medges för närvarande upp

skov med reavinstbeskattning vid avyttring av den permanenta bostaden. 
Avgränsningen sker därvid genom krav på att den skattskyldige skall ha varit 
bosatt pä fastigheten under minst tre av de senaste fem åren. Kravet enligt 
gällande rätt på en förhållandevis lång bosättningstid kan ses som ett sätt att 
förebygga skatteplanering i form av att ägaren bosätter sig på fastigheten 
strax före försäljningen för att erhålla uppskov med reavinstbeskattningen. 
En nackdel med denna gränsdragning är att inläsning uppkommer under de 
tre kvalifikationsåren som en följd av själva uppskovsregcln trots att regeln 
syftar till att undvika inlåsning. Om den skattskyldige bott på fastigheten i 
t.ex. två år så finns det i många fall skattemässiga skäl för att åtminstone 

formellt bo kvar ytterligare ett år. 
Målet om att förebygga inlåsningar talar för att bosättningskravet reduce

ras till ett år när detta kan ske utan risk för att reglerna kringgås. Som exem
pel på kringgående som bör förebyggas kan nämnas bosättning i en fritidsbo
stad ett år före försäljningen. vilket kan vara mycket lönsamt skattemässigt 
om det förekommer en stor latent skatteskuld. Ett annat exempel är att en 
fastighet med stor latent skatteskuld säljs till närstående till ett lågt pris. var
efter den närstående säljer fastigheten vidare redan efter ett års faktisk eller 
formell bosättning. Av fördelningspolitiska och bostadspolitiska skäl bör 
den förmånliga schablonregeln inte heller få tillämpas efter en kortare tids 
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faktiskt eller formellt boende i en bostad som erhållits genom kö till ett icke Prop. 1989/90: 110 

marknadsmässigt pris. 
Mitt förslag i fråga om innebörden av hegreppet permanentbostad innebär 

att den förmånliga schablonregeln med ett skattetak på 9 % får tillämpas 
om den skattskyldige varit bosatt där i minst ett år under förutsättning att 
innchavstiden då den skattskyldige inte varit bosatt på fastigheten understi
ger ett år och att bostaden anskaffats till ett marknadsmässigt pris. Om dessa 

två förutsättningar inte uppfylls får den förmånliga schablonreglen ändå till

lämpas om den skattskyldige varit bosatt på privatbostadsfastigheten under 

minst tre av de senaste fem åren. 

I lagrådsremissen gjordes motsvarande undantag. Jag har emellertid fun
nit - inte minst av förenklingsskäl - att det inte bör finnas några undantag 

från huvudregeln. Innebörden av detta är att vid alla andra förvärv än sådana 

då bostaden anskaffats till ett marknadsmässigt pris kan den mest förmånliga 

takregeln tillämpas först efter tre års boende. 
Permanentbostadsdefinitionen finns i 25 § 9 mom. SIL. 

6.4.9 Takregeln vid expropriation o.d. 

Mitt förslag: Vid vinstberäkning efter expropriation eller efter avytt
ring som skett under tvångsliknande förhållanden får vinsten alltid be
räknas till 30 % av försäljningspriset. 

RINK:s förslag: RINK lade inte fram någon särskild reglering med sikte 

på expropriationer e.d. 
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har tagit upp frågan. 
Skälen för mitt förslag: Nuvarande uppskovsregler innehåller en bestäm

melse som tar sikte på den situationen att en fastighet blir exproprierad eller 

eljest maste avyttras under tvångsliknande förhållanden, 2 § UppskovsL. I 
sådana fall medges uppskov även om den skattskyldige inte uppfyller bosätt
ningskravcn. Det är enligt min uppfattning rimligt att en förmånlig schablon
regel motsvarande den jag föreslagit i föregående avsnitt skall få användas 
även om den skattskyldige inte uppfyller där uppställda villkor för att bosta
den skall vara en permanentbostad. 

Regeln finns i 25 * 10 mom. SIL. 

6.4.10 Beräkning av reavinst för bostadsrätt 

Mitt förslag: Vid vinstberäkningen skall hänsyn tas till nettoföränd
ringen av föreningens förmögenhet. En särskild schablonregel skall 
också gälla vid avyttring av bostadsrätt. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanserna: De remissinstanscr som tagit upp frågan ställer sig ge

nomgående positiva till att reglerna för fastigheter och bostadsriitter blir mer 

enhetliga. Svenska Revisorsamfwulet SRS ställer sig tveksamt till genom

synsmetodcns utformning. 

27 Riksdagen 1989190. Sam/. /. Nr 110 Del 1 
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Skälen för mitt förslag: Enligt gällande rätt tillämpas s.k. genomsyn vid Prop. 1989/90:110 
reavinstbeskattningen av bostadsrätter. Detta sker därigenom att bostads-
riittsinnehavarens kapitaltillskott räknas in i omkostnadsbeloppet. Som ex-
empel kan nämnas att en person som köpt en bostadsrätt för 100 000 kr. och 
gjort ett kapitaltillskott på 10 000 kr. för att amortera bostadsrättsförening-
ens lån därmed jämställs med en person som köper en motsvarande bostads-

rätt strax efter kapitaltillskottet för 110 000 kr. Nuvarande regler innebär 
alltså att en amortering av föreningens skuld beaktas. 

En sådan genomsyn bör tillämpas även fortsättningsvis men bestämmel
serna bör - bl.a. av förenklingsskäl - utformas på ett något annorlunda sätt. 

Det avgörande skälet är emellertid att den takregcl som tidigare föreslagits 
för fastigheter också skall kunna tillämpas i fråga om bostadsrätter på ett 
likvärdigt sätt. 

Utgångspunkten bör vara att bostadsrättens andel i föreningens netto
skuld skall behandlas på samma sätt som ett lån som följer med en villafastig
het vid ett ägarbyte. Motsvarande bör gälla om föreningen i stället har en 
nettoförmögenhet. Den skattepliktiga försäljningsintäkten för en bostads
rätt bör därför beräknas som köpeskillingen för bostadsrätten ökad eller 
minskad med värdet av bostadsrättens andel av föreningens nettoskuld eller 
nettoförmögenhet vid försäljningstillfället. Enligt grundregeln bör på mot
svarande sätt omkostnadsbeloppet beräknas som anskaffningskostnaden för 
bostadsrätten ökad eller minskad med värdet av bostadsrättens andel av för
eningens nettoskuld eller nettoförmögenhet vid anskaffningstillfället. Den 
skattepliktiga vinsten blir därmed lika med köpeskillingen minskad med an
skaffningskostnaden för bostadsrätten ökad eller minskad med förändringen 
av bostadsrättens andel av föreningens nettoskuld eller nettoförmögenhet 
under innehavstiden. Föreningens nettoskuld eller - i förekommande fall -
nettoförmögenhet beräknas med utgångspunkt från det skattemässiga vär
det för olika tillgångar och skulder utom föreningens fastighet. 

Av det nu sagda följer att man även bör ta hänsyn till kostnaden för ny-, 
till- eller ombyggnad avseende föreningens fastighet. 

Det finns ingen anledning att i reavinsthänseende behandla bostadsrätter 
på ett annat sätt än vad som tidigare föreslagits i fråga om bostäder som är 
fast egendom. Mitt förslag har därför - till skillnad från vad som föreslogs i 
lagrådsremissen - getts den utformningen att vad som tidigare föreslagits i 

dessa hänseenden också skall gälla bostadsrätter som är hänförliga till kate
gorien privatbostad. Vid avyttring av en bostadsrätt som är permanentbo
stad kommer den mest förmånliga vinstberäkningsregeln att innebära föl
jande. Vinsten beräknas till 30 % av köpeskillingen ökad med värdet av bo
stadsrättens andel i föreningens nettoskuld vid försäljningstillfället. Om det 
vid avyttringstillfället finns en nettoförmögenhet uppgår vinsten till 30 % av 
köpeskillingen minskad med värdet av bostadsrättens andel i föreningens 
förmögenhet vid avyttringstillfället. 

Vinstberäkningen blir därmed mycket enkel i flertalet fall med normala 
och långa innehavstider eftersom endast förhållandena vid försäljningen be

höver beaktas, dvs. kapitaltillskott liksom förbättringar under innehavstiden 
påverkar inte vinstberäkningen. De praktiska svårigheter som anfördes vid 
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behandlingen av tidigare förslag i ämnet, (Ds B 1982:6) Reavinst på bostads- Prop. 1989/90:110 
rätt, bör därför kunna bemästras. 

Som exempel kan nämnas en bostadsrätt som efter permanentboende säljs 
för HJO 000 kr. varvid bostadsrättens andel i föreningens nettoskuld uppgår 
till 200 000 kr. Den skattepliktiga försäljningsintäkten uppgår då till köpe

skillingen för bostadsrätten plus andelen i föreningens lån på sammanlagt 
300 000 kr. Vinsten enligt schablonregeln uppgår till 30 % av detta belopp 

eller 90 000 kr., vilket ger en skatt på 27 000 kr. Skatten uppgår därmed till 
9 % av köpeskillingen för bostadsrätten plus bostadsrättens andel av för

eningens lån. 
Därmed uppnås skattemässig likformighet jämfört med ett småhus som 

säljs för 300 000 kr. där medföljande lån uppgår till 200 000 kr. Därtill uppnås 

skattemässig likformighet mellan bostadsrätten i nyss nämnda exempel och 

en bostadsrätt där alla lån ligger hos bostadsrättsinnehavaren och köpeskil
lingen för bostadsrätten uppgår till 300 000 kr. 

De föreslagna reglerna för reavinstbeskattning av bostadsrätter ger mera 

generellt skattemässig likformighet mellan lån som redovisas inom och utan
för bostadsrättsfön:ningen samt mellan bostadsrätt och villafastigheter. 

Schablonregeln innebär att den särskilda alternativregeln för att beräkna 
ett anskaffningsvärde kan avskaffas. Också för bostadsrätternas del har lag

rådet föreslagit vissa förtydliganden av schablonreglerna med sikte på deras 

tillämplighet i fråga om dödsbon. Den nya vinstberäkningsregeln har utfor
mats med beaktande av lagrådets synpunkter. 

De nya reglerna är intagna i 26 * SIL. 

6.4.11 Särskilt om näringsfastigheter och bostadsrätter i 
näringsverksamhet. 

Mitt förslag: Vinst vid icke yrkesmässig avyttring av näringsfastighe
ter och bostadsrätter i näringsverksamhet tas upp till beskattning i in
komstslaget kapital. Under innchavstiden gjorda värdeminskningsav
drag m.m. skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Detsamma 
gäller kostnader för värdehöjande reparationer och underhåll som 
lagts ned på en sådan fastighet eller bostadsrätt under en femårspe
riod före avyttringen. Kostnader för värdehöjande reparationer och 
underhåll som åtcrläggs behandlas vid vinstberäkningen som förbätt
ringskostnader. För en näringsfastighet eller en bostadsrätt i närings
verksamhet som övergår till att vara privatbostadsfastighet eller pri
vatbostad skall avskattning ske. Schablonregler för att beräkna vins
ten införs. 

RINK:s förslag: Vinst vid avyttring av näringsfastigheter och bostadsrätter 

i näringsverksamhet redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet och be

läggs med grundavgift samt progressiv inkomstskatt. Skatteuttaget begrän

sas för såväl fastigheter som bostadsrätter genom särskilda schablonregler. 
Remissinstanscrna: De remissinstanser som tagit upp frågan om reavinst

beskattningen av näringsfastigheter - däribland kammarrätten i Stockholm, 

lantbruksstyrelsen, Advokatsamfundet, FAR, LRF, Näringsli1.oets skattedele-
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gation, Småfön'/agarnas riksorganisation, Svenska sparbanksföreningen och Prop. 1989/90: 110 
Sveriges Köpmanna[ örb1111d - är genomgående kritiska till förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Av RINK:s betänkande framgår att förslaget i 

fråga om reavinstbeskattningen av näringsfastigheter skulle leda till ett täm

ligen högt skatteuttag. RINK konstaterar emellertid att skatteuttaget måste 
ses mot bakgrund av den förhållandevis låga löpande beskattningen av nä
ringsfastigheter. Avdrag för ränteu_tgifter medges mot såväl sociala avgifter 

som inkomstskatten. När det gäller fysiska personers näringsfastigheter och 

bostadsrätter i näringsverksamhet fann RINK det likväl motiverat att föreslå 
särskilda schablonregler i syfte att begränsa skatteuttaget. Skälet för detta 

var i första hand att juridiska personer enligt RINK:s förslag medgetts mer 

omfattande reserveringsmöjligheter än fysiska personer. 

Den kritik som förts fram mot förslaget tar i första hand sikte på att fysiska 
personers näringsfastigheter skulle komma att utsättas för en hårdare be

skattning än andra fastigheter och att detta skulle kunna leda till olämpliga 
inlåsningseffekter. Flera av remissinstanserna föreslår att beskattningen i 

stället skall ske i inkomstslaget kapital. 
Jag kan delvis ansluta mig till den kritik som framförts. Besvärande inlås

ningseffekter skulle bli följden om förslaget genomfördes. Min slutsats är att 
~iven vinster på näringsfastigheter bör beskattas i inkomstslaget kapital. Det

samma bör enligt min uppfattning gälla bostadsrätter som inte är privatbos

täder. I lagrådsremissen gjordes den bedömningen att om näringsfastigheter 

och bostadsrätter som inte är privatbostäder skall beskattas i inkomstslaget 

kapital bortfaller behovet av s~irskilda schablonregler för omkostnadsbelop

pets beräkning. Lagrådet har i sitt yttrande tagit upp denna fråga och jag 

återkommer till detta. 
Enligt RINK:s förslag skall - liksom enligt gällande rätt - vinstberäk

ningen avseende fastigheter ske utifrån ett omkostnadsbelopp som bestämts 
därigenom att ingångsvärdet minskats med bl.a. gjorda värdeminskningsav
drag m.m. som belöper på tid före avyttringen. Det gäller skogsavdrag, av
drag för värdeminskning p[1 byggnad. av naturtillgångar och på täckdiken 
och andra markanläggningar. 

Avdrag under innehavstiden skall sa!edes återföras till beskattning vid 

vinstberiikningen. RINK:s förslag att vinsten skall beskattas i inkomstslaget 

niiringsverksamhet skulle i fråga om dessa avdrag innebära att de återförs till 

beskattning i det inkomstslag där de tidigare dragits av. Det är enligt min 

uppfattning rimligt att denna princip upprätthålls. Det är nämligen inte ac

ceptabelt att ett värdeminskningsavdrag utförs mot en högre skattesats för 

att sedan - i samband med vinstberäkningen - återläggas i ett inkomstslag 

med lägre skattesats. 
Konsekvensen av detta är att när en näringsfastighet avyttras skall under 

innehavstiden gjorda värdeminskningsavdrag m.m. tas upp som intäkt i in

komstslaget näringsverksamhet. Vid vinstberäkningen i kapital reduceras 

s<lledes inte omkostnadsbeloppet med gjorda värdeminskningsavdrag m.m. 

Det är dock nödvändigt att förse den nu föreslagna bestämmelsen med 

vissa begränsningsregler. Under innehavstiden gjorda värdeminskningsav-

drag m.m. hör nämligen inte tas upp till beskattning i inkomstslaget närings-
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verksamhet i den mån de motsvarar en faktisk värdenedgång. Huruvida Prop. 1989/90:110 
detta iir fallet kan konstateras vid en jämförelse mellan å ena sidan vederla-

get för den avyttrade egendomen och å andra sidan omkostnadsbeloppet. 
Vid en sådan jämförelse måste utgångspunkten emellertid vara ett omkost-
nadsbelopp som bestämts utan hänsyn till eventuella uppskovsbelopp som 
eljest vid vinstberäkningen skall påverka omkostnadsbeloppet. 

Också när det gäller avdrag för värdehöjande reparationer och underhåll 
innebiir mitt förslag vissa justeringar i förhållande till RINK:s förslag. 

Den omständigheten att kostnader av detta slag dras av i inkomstslaget 

näringsverksamhet medan häremot svarande vinster skall hänföras till in

komstslaget kapital ger utrymme för skatteplanering. Spännvidden i fråga 
om skattesats skulle göra det omotiverat lönsamt att köpa fastigheter eller 

bostadsriittcr med stort reparationsbehov, reparera dem och därefter sälja 

dem. 

Kostnader för värdehöjande reparationer och underhåll bör därför alltid 

återläggas i inkomstslaget näringsverksamhet. Av i första hand praktiska 

skäl bör återläggningcn begränsas till att avse kostnader som dragits av i den 
löpande beskattningen inom en femårsperiod före avyttringen. 

Vid delavyttring bör återföringen av värdeminskningsavdrag, avdrag för 

reparationer m. m. grundas på förhållandena på den avyttrade fastighetsde
len. 

RINK har också föreslagit ett avskattningsförfarande för de fall att en nä
ringsfastighet övergår till att vara en privatbostadsfastighet. Skälen för en 

avskattning kvarstår även om näringsfastigheter beskattas i inkomstslaget 
kapital. Avskattning bör också ske om en bostadsrätt i näringsverksamhet 

övergår till att vara en privatbostad. 

Bestämmelserna om avskattning bör - utöver vad som upptagits i lagråds
remissen - också omfatta den situationen, att en näringsfastighet eller en bo

stadsrätt i näringsverksamhet genom arv, testamente e.d. övergår till ny 
ägare och egendomen hos den nye ägaren är en privatbostadsfastighet eller 
en privatbostad. 

Bestämmelser om avskattning bör utformas på följande sätt. Belopp som 
skall återföras till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet i samband 
med en avyttring skall på motsvarande sätt återföras om fastigheten eller bo
stadsrätten byter karaktär under innehavstiden eller genom arv eller på an

nat sätt övergår till ny ägare och egendomen hos denne är privatbostadsfas

tighet eller privatbostad. Avskattningcn bör alltså ta sikte på såväl tidigare 

gjorda värdeminskningsavdrag som avdragna kostnader för värdehöjande 

reparationer och underhåll. I fråga om värdeminskningsavdrag m.m. bör 

återläggning inte ske i den mån värdet på fastigheten vid övergångstillfället 

understiger det omkostnadsbelopp - beräknat utan hänsyn till bl.a. even

tuellt förekommande uppskovsbelopp på det sätt jag nyss nämnt - som 
skulle gällt om det i stället varit fråga om en verklig avyttring. En återlägg

ning av kostnader för värdehöjande reparationer och underhåll leder till att 

omkostnadsbeloppet vid en framtida avyttring höjs i motsvarande man. 

Mina förslag kräver särskilda övergångsregler. Dessa - liksom övriga be-
stiimmelser - kommenteras i specialmotiveringen. 
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Rcaförluster på fysiska personers näringsfastigheter och bostadsrätter i Prop. 1989/90:110 
näringsverksamhet skall behandlas på samma satt som andra förluster i in-
komstslaget kapital. 

Som inledningsvis anmärkts har lagrådet tagit upp frågan om särskilda 
schablonregler för omkostnadsbeloppets beräkning när det gäller näringsfas
tigheter och bostadsrätter som inte är privatbostäder. Lagrådet konstaterar 
att det i remissen framförda skälet för att inte föreslå alternativa metoder 
för att beräkna ett anskaffningsvärdc - att den föreslagna takregeln ersätter 
behovet av sådana regler - inte kan göras gällande för näringsfastigheter el
ler för bostadsrätter som inte är privatbostäder eftersom takregler motsva
rande dem som föreslagits för privatbostadsfastigheter eller privatbostäder 
saknas för egendom av detta slag. Lagrådet föreslår i första hand särskilda 
schablonregler för omkostnadsbeloppets beräkning när det gäller egendom 

av nu avsett slag. 
Jag delar den uppfattning lagrådet framfört och föreslår att schablonregler 

införs när det gäller näringsfastigheter och bostadsrätter som inte är privat
bostäder. Mot bakgrund av vad jag nyss föreslagit om takreglernas utform
ning i fråga om privatbostadsfastigheter och privatbostäder bör de nu ak
tuella schablonreglerna inte ta sikte på att ett omkostnadsbelopp skall beräk
nas utan i stället innebära en särskild vinstberäkning. Mitt förslag innebär att 
vinsten i dessa fall får beräknas till 90 procent av vederlaget för den avyttrade 
egendomen. I förekommande fall skall vinsten minskas med ett belopp mot
svarande värdeminskningsavdrag m.m. som enligt punkt 5 av anvisningarna 
till 22 § KL tagits upp till beskattning i näringsverksamhet. 

Mina förslag när det gäller näringsfastigheter och bostadsrätter som ingår 
i näringsverksamhet finns i punkterna 5 och 6 av anvisningarna till 22 §KL, 
i 25 § 5 och 6 mom. samt i 26 § 7 mom. SIL. 

6.4.12 Begränsat avdrag för värdehöjande reparationer 

Mitt förslag: Rätten till avdrag för s.k. värdehöjande reparationer be
gränsas. Kostnader för reparationer av detta slag får inräknas i om
kostnadsbeloppet för privatbostadsfastighetcr och privatbostäder en
dast för de senaste fem åren före avyttringstillfället och endast om be
loppet under ett år överstiger 5 000 kr. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanscrna: Näringslil'ets skattedelegation efterlyser en klarare 

gränsdragning mellan värdehöjande reparationer ii. ena sidan och ny-, till
och ombyggnad å andra sidan. Kammarrätten i Stockholm föreslår en tids

gräns på tio år. 
Skälen för mitt förslag: Nuvarande regler innebär att inte bara kostnader 

för ny-, till- och ombyggnad utan även s.k. värdehöjande reparationer får 
inräknas i omkostnadsbeloppet vid reavinstbeskattning av egnahem, fritids

fastigheter och bostadsrätter. 
Dessa regler ger upphov till besvärande gränsdragnings- och kontrollprob

lem. I fråga om reparationer som ligger långt tillbaka i tiden är problemen 

särskilt påtagliga. 
422 



Avdrag för värdehöjande reparationer som ligger långt tillbaka i tiden kan Prop. 1989/90: 110 
också ifrågasättas eftersom dessa reparationer till stor del kan ses som per-
sonliga levnadskostnader motsvarande förbrukade reparationer under en 

lång mellanliggande tidsperiod. Enligt min uppfattning utgör den föreslagna 
femårsperioden resultatet av en rimlig avvägning. 

Det bör också noteras att begränsningen av avdragsrätten saknar bety
delse för skatteuttaget när den nyss förordade schablonregeln tillämpas. I 

sådana fall maximeras skatteuttaget till 9 % av försäljningsintäkten för per

manentbostäder och till 18 % av försäljningsintäkten för övriga bostäder. 
Mitt förslag är således att kostnader för värdehöjande reparationer räknas 

in omkostnadsbeloppet för privatbostadsfastigheter och privatbostäder en

dast för de senaste fem åren före försäljningstillfället och endast om de sam
manlagda kostnaderna för värdehöjande reparationer, ny-, till- och ombygg

nad under ett år överstiger 5 000 kr. 

Bortsett från den nya beloppsgränsen innebär förslaget inga förändringar 
avseende kostnader för ny-, om- och tillbyggnader, dvs. kostnader av det sla

get bör även fortsättningsvis få inräknas i omkostnadsbeloppet för privatbos

tadsfastigheter och privatbostäder när grundregeln tillämpas. 
De nya reglerna återfinns i 25 § 4 mom. och 26 § 5 mom. SIL. 

6.4.13 Övergångsbestämmelser 

Vad jag i det föregående föreslagit innebär en i många fall skärpt reavinstbe

skattning för fastigheter och bostadsrätter jämfört med nuvarande regler. 

Vid frånvaro av särskilda övergångsregler skulle försäljningar strax efter den 
I januari 1991 ofta leda till en väsentligt högre skatt än försäljningar strax 

före denna dag trots de sänkta skattesatserna. Detta skulle ge upphov till 

godtyckliga effekter samt skatteanpassning i form av tidigarelagda försälj

ningar samt skattebetingade försäljningar och återköp före den I januari 

1991. Sådana övergångseffekter bör om möjligt undvikas genom särskilda 
övergångsregler. Omfattande och tidsmässigt utsträckta övergångsregler in
nebär å andra sidan komplikationer som strider mot målet om ett enkelt och 
enhetligt skattesystem. 

Mot denna bakgrund föreslås en övergångsregel av innebörd att omkost
nadsbeloppet vid försäljning av en fastighet senast den 31december1999 får 
beräknas genom att det omkostnadsbelopp som skulle gällt vid försäljning 
den 31december1990 enligt då gällande regler ökas med förbättringskostna

der m. m. som lagts ned på fastigheten under tiden mellan den 1 januari 1991 

och avyttringstillfället. Vid omkostnadsbeloppets beräkning skall indexupp

räkningen ske med åtta - och inte med fyra - års förskjutning. 

För bostadsrätterna bör övergångsbestämmelserna utformas på ett i prin

cip likartat sätt. En rimlig lösning torde vara en övergångsregel liknande den 

som tillämpades vid övergången till evig reavinstbeskattning av bostadsrät

ter. Mitt förslag innebär att den skattepliktiga andelen hänförlig till en avytt

ring av en bostadsrätt som anskaffats före den 1 januari 1987 beräknas som 
60 % av reavinsten år 1991, 75 % år 1992 och 90 %· år 1993. En sådan över

gångsregel bör ej fä tillämpas om vinsten beräknas enligt någon av schablon

reglerna. Övergångsregeln innebär att skattens andel av vinsten ökar succes- 423 



sivt och nivån på 30 ~10 uppnås vid avyttringar år 1994. Prop. 1989/90: 110 
Mitt nu framförda förslag till övergångsbestämmelser avseende bostads

rätter och fastigheter har samma principiella utformning som i lagrådsremis

sen. Lagrådet riktade i sitt yttrande kritik mot att reglerna inte också omfat

tar avyttringar som skett före den 1 januari 1991 men som på grund av 
punkt 2 i övergångsbestämmelserna skall beskattas först vid 1992 års taxe

ring eller senare. Den situation som lagrådet avser är att den skattskyldige 

avyttrat en fastighet eller en bostadsrätt 1990 eller ett tidigare år och över
enskommit med köparen att betalning inte skall ske förrän efter 1990 års ut

gång. För ett fall som detta innebär punkt 2 att den första kronans princip 

behålls och beskattning kommer att ske först när den första kronan betalas 

eller hålls tillgänglig för lyftning. Det fallet kan alltså uppkomma att vid en 

och samma taxering kan vinsten vid en avyttring som skett 1990 beskattas 

hårdare än en motsvarande avyttring som skett senare och där övergångsreg

lerna varit tillämpliga. 

Jag är emellertid inte beredd att justera de aktuella övergångsreglerna i 

den riktning lagrådet antyder. Anledningen till detta är följande. Övergångs
bestämmelserna avseende bostadsrätter och fastigheter har tillkommit efter 

en jämförelse mellan skatteutfallet vid en tänkt försäljning 1990 (taxering 
1991) och en motsvarande försäljning ett senare år. Bestämmelserna syftar 

till att införandet av de nya reglerna inte skall innebära att det i vissa fall 
skall vara avsevärt mer förmånligt att avyttra bostadsrätter och fastigheter 

under 1990 och bli taxerad för avyttringen vid 1991 års taxering än att göra 

försäljningen senare. Med den utgångspunkten framstår det enligt min upp

fattning som konsekvent att övergångsreglerna enbart tar sikte på avytt

ringar efter den 1 januari 1991 eftersom de skattskyldiga endast i de fallen är 
helt hänvisade till de nya reglerna. Vid avyttringar före den 1 januari 1991 
är förhållandena principiellt annorlunda eftersom den skattskyldige kan 
välja om han skall skjuta upp beskattningen eller ej. Mot den bakgrunden 
anser jag att det inte är motiverat att föreslå andra regler än dem som fördes 

fram i lagrådsremissen. 

6.5 Reavinstbeskattning av aktier m.m. 

6.5.l Inledning 

Utvecklingen på den finansiella marknaden har under 1980-talet varit 

mycket snabb. Ett stort antal nya finansiella instrument har introducerats, 

tekniska framsteg har gjorts i hanteringen, avregleringar har ägt rum och för

mögenhetsvärdet har ökat kraftigt framför allt på grund av kursstegringarna 

på aktier. 
Denna utveckling har lett till ökade krav på precision i reglerna för be

skattning av reavinster på värdepapper. Nuvarande regler har kommit till 

under hdt andra förutsättningar. Beskattningen av aktievinster har på se

nare år blivit allt mindre effektiv på grund av alltför generösa kvittningsmöj

lighetcr. Beskattningen av handel med optioner och terminer är bristfälligt 

reglerad. Den nuvarande skattelagstiftningen är inte tillräckligt flexibel för 

att ta hand om nya företeelser på marknaden. 

Nu behandlas aktier olika beroende på innehavstiden. Under de första två 
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åren beskattas hela vinsten och därefter 50 % av vinsten. Genom flera in- Prop. 1989/90:110 
grepp under senare tid har kvittningsmöjligheterna begränsats och fr.o.m. 

1990 har beskattningen av aktier som innehafts längre än två år, s.k. äldre 

aktier. dessutom skärpts. 
För äldre aktier beräknas vinsterna genom s.k. genomsnittsberäkning. 

Detta inncb~ir att de faktiska anskaffningskostnaderna för samtliga aktier av 
samma slag itddcras. Det sammanlagda beloppet divideras därefter med an

talet aktier för att bestämma genomsnittskostnaden. Beträffande äldre ak

tier som är föremål för marknadsnotering får i stället ett schablonmässigt an
skaffningsvärde användas. Detta värde beräknas till 25 % av vad som erhål

lits vid avyttringen efter avdrag för provision o.d. För yngre aktier gäller den 

s.k. aktie-för-aktie-metoden. 
Kritiken mot aktievinstbeskattningen går ut på att reglerna är olikformiga, 

orättvisa och krångliga. De har givit upphov till såväl skatteplanering som 

inlåsningseffekter. Kontrollmöjligheterna är bristfälliga. Skatteintäkterna 

har varit förhållandevis små. 

6.5.2 Evig beskattning av hela vinsten 

Mitt förslag: Hela reavinsten beskattas oberoende av innehavstiden. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Förslaget har genomgående mottagits positivt. 

Skälen för mitt förslag: Skillnaderna i behandling av yngre resp. äldre ak-

tier har lett till inlåsningar genom att de skattskyldiga har strävat efter att 
aldrig avyttra en aktie vars värde ökat förrän den innehafts i två år. Detta 

har i sin tur lett till bristande flexibilitet på marknaden. 

En enhetlig behandling med avseende på innehavstidcn medför stora för
delar för såviil de skattskyldiga som för skattemyndigheterna. Man behöver 
inte längre hålla reda på den historiska anskaffningstidpunkten och lagregler 
som tar sikte på att bestämma denna tidpunkt i olika specialfall kan slopas. 

Jag delar RINK:s uppfattning att en enhetlig och likformig beskattning av 
bl.a. aktier bör bygga på evig beskattning av hela den nominella vinsten. 

6.5.3 Gcnomsnittsmetodcn - huvudregler 

Mitt förslag: Den genomsnittsmetod som i dag gäller för aktier med 
innehavstid på minst två år, skall tillämpas beträffande aktier m.fl. fi
nansiella instrument. 

RINK:s förslag: RINK:s s.k. sidoalternativ överensstämmer med mitt för

slag. Som huvudalternativ för RINK fram portföljmetoden som skulle till

lämpas för 11lla aktierelaterade marknadsnoterade finansiella instrument 
som innehafts sedan ingfangen av beskattningsåret. För övriga aktierelate

rade instrument tillämpas genomsnittsmetoden. 

Remissinstanscrna: I stort sett alla remissinstanser som uttalar någon me-
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ning om portföljmetoden är starkt kritiska. Endast LO tillstyrker huvudal- Prop. 1989/90: 110 
ternativet och menar att portföljmetoden har stora kontrollmässiga fördelar 
och att dess styrka ligger i att historisk information om anskaffningsvärden 
inte behöver sparas. 

Bl.a. RRV. RSV och FAR anser att portföljmetoden är alltför komplice
rad, speciellt för småsparare. OM påpekar att portföljmetoden inte alltid 
lämpar sig för optioner och andra s.k. dcrivatinstrumcnt. 

De flesta remissinstanserna anmärker dessutom på att portföljmetoden in
nebär beskattning av icke realiserade värdeökningar och att beskattning i 
vissa situationer skall ske trots att ett värdepapper sålts med förlust. Några 
instanser menar att det är en intressant och elegant metod som dock inte 
är tillräckligt utredd för att kunna införas. Bl.a. Stockholms fondbörs och 
riksbanken efterlyser ytterligare utredning. 

Riksbanken anför att både portföljmetoden och genomsnittsmetodcn har 
betydande nackdelar. Kammarrätten i Stockholm, Sveriges advokatsamfund 
och TCO förordar en genomsnittsmetod för samtliga aktier m.m. Svenska 
fondhandlareföreningen, Svenska Bankföreningen, Svenska .1parbanksföre
ningen och Sveriges Aktiesparares Riksförbund förordar i stället en aktie-för
aktie-metod. 

Skälen för mitt förslag: Portföljmetoden utgör en helt ny metod för be
skattning av reavinster. Den har klara fördelar. Metoden ger möjligheter till 
effektiv kontroll, betydligt förenklade reavinstberäkningar och minskat be
hov av administrativa insatser. De brister i precision vid beskattningen som 
metoden innebär på kort sikt har emellertid mötts av kritik från många håll. 

Även om kritiken mot portföljmetoden enligt min mening varit överdri
ven har jag förståelse för att en lösning som så väsentligt skiljer sig från vad 
som är beprövat kan vara svår att acceptera. Min slutsats är - bl.a. mot bak
grund av remissopinionen - att förutsättningar saknas för att lägga portfölj
metoden till grund för aktievinstbeskattningen. 

En konsekvens av mitt ställningstagande till portföljmetoden blir att den 
genomsnittsmetod, som redan i dag används för aktier som innehafts i två år 
eller längre, skall tillämpas beträffande aktier och aktierelaterade värdepap
per. En sådan ordning för vinstberäkning redovisades också av RINK som 

ett alternativ till portföljmetoden. 
Genomsnittsmetoden saknar inte brister. Talrika beräkningar krävs t.ex. 

av de skattskyldiga och för myndigheterna. Som jag återkommer till (avsnitt 

6.5.14) bör dock genomsnittsvärdena på sikt kunna fastställas löpande från 
år till år. En strävan är att vinstberäkningarna så småningom skall kunna gö
ras automatiskt och inom ramen för det förenklade deklarationsförfarandet. 

Genomsnittsmetoden 

Vid genomsnittsmetodcn beräknas den skattepliktiga reavinsten som försälj
ningsintäkterna minskade med det beräknade anskaffningsvärdet. Detta be
stäms som det genomsnittliga anskaffningsvärdet för ett visst slag av värde
papper, multiplicerat med antalet sålda värdepapper av samma slag. An
skaffningsvärdct för kvarvarande innehav av aktier av samma slag minskas 
med hänsyn till det anskaffningsvärde som dragits av. 426 



Exempel: En person har anskaffat 100 aktier av ett visst slag för 100 kr. Prop. 1989/90: 110 
per styck. 250 aktier il 150 kr. och 150 aktier il 200 kr. Han säljer 100 av 
aktierna för 300 kr. styck. Den skattepliktiga vinsten per aktie blir då 300 

kr. minus det genomsnittliga anskaffningsvärdet per aktie. Detta anskaff-
ningsvärde är 155 kr. per aktie (77 500 kr. i totala anskaffningsutgifter 
dividerat med 500 aktier). Den skattepliktiga vinsten blir således. i från-
varo av transaktionskostnader, 145 kr. per aktie. 

Aktiekursen sjunker och personen köper ytterligare 300 aktier av 
samma slag för 200 kr. styck. Därefter stiger aktiekursen och han säljer 

ytterligare 100 aktier för 300 kr. styck. Det genomsnittliga anskaffnings

värdct är då 174:29 kr. (77 500 kr. -15 500 kr. + 60 000 kr. = 122 000 kr. 
fördelat på 700 aktier). Vid beräkningen av anskaffningsvärdet för det 

återstående innehaver dras det anskaffningsvärde av som utnyttjades vid 

den tidigare försäljningen. dvs. anskaffningsvärdet minskas med de 

15 500 kr. som utnyttjades vid den tidigare försäljningen. 

Enligt nuvarande praxis skall vid beräkning av genomsnittlig anskaffnings
kostnad för äldre aktier, olika serier i samma bolag slås samman om kurs

skillnaderna mellan aktieslagen är små. De praktiska problemen med att av

göra vilka slag av värdepapper som skall slås samman vid genomsnittsberäk

ningen. när skall prisskillnaderna t.ex. anses vara små. talar mot en samman
slagning av olika slags värdepapper. Prisskillnaderna mellan värdepappers
slagen kan vidare variera över tiden. vilket innebär att genomsnittsberäk

ningen i vissa fall skulle avse flera serier sammanslagna och i andra fall varje 

serie för sig. Jag delar RINK:s uppfattning att olika serier alltid bör redovisas 

var för sig. Även fria och bundna aktier brukar ha olika kurs varför det finns 
anledning att skilja även på dessa sorter. 

Som ett aktieslag bör således räknas ett visst bolags aktier av viss serie och 
sort, exempelvis Volvo B fria. 

Som jag återkommer till (avsnitt 6.5.14), finns det anledning att behålla 
en modifierad en schablonregel för bestämmande av anskaffningsvärden. 

Genomsnittsmetoden regleras i 27 § 2 mom. första stycket SIL. 

6.5.4 A,,·dragsbegränsningar för reaförluster 

Mitt förslag: Reaförluster på marknadsnoterade aktier m.fl. finan
siella instrument får kvittas till 100 % mot reavinster på finansiella 
instrument av denna kategori. Överskjutande reaförluster och reaför
luster på icke marknadsnoterade aktier m.m. får dras av till 70 %. 

RINK:s förslag: Huvuddragen i RINK:s förslag överensstämmer med mitt 

förslag men resultatet uppnås genom en annan metod. Marknadsnotcrade 

aktier m.m. beskattas som huvudregel enligt portföljmetoden. Reaförluster 

beaktas alltså till 100 % inom portföljen. Reaförluster på övriga aktier m.m. 
är avdragsgilla till 70 %. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna kritiserar RINK:s 

förslag på grund av att de är negativa till portföljmetoden i sig men också för 

att de anser att avdragsbegränsningen till 70 % innebär en diskriminering av 427 



risktagande som skulle komma att få negativ inverkan på företagens kapital- Prop. 1989/90: 110 

försörjning. De förordar att förluster på aktier skall få kvittas fullt ut - i vart 

fall mot reavinster på aktier. 

Skälen för mitt förslag: Ett viktigt inslag i den av RINK föreslagna port

följmetoden var att full kvittning medgavs mellan vinster och förluster inom 

portföljen. RINK föreslog att alla andra reaförluster skulle vara avdragsgilla 

endast till 70 "J{ •. Mitt ställningstagande i fråga om portföljmetoden medför 

att frågan om behandlingen av förluster kommit i ett delvis nytt läge. En ge

nerell avdragsbegränsning till 70 % för reaförluster skulle innebära en omo

tiverat hård behandling av aktieförsäljningar och det risktagande som aktie

innehav är förenat med. 

Den begränsade avdragsrätten syftar till att motverka effekten av de skat

tekrediter som uppkommer när de skattskyldiga tidigarelägger förluster me

dan de dröjer med att realisera vinster. För att åstadkomma kvittningsmöj

ligheter liknande dem som portföljmetoden skulle ha erbjudit, anser jag 

emellertid att full kvittning bör medges inom gruppen marknadsnoterade ak

tier och värdepapper som skall beskattas som aktierna. 

Med hänsyn till de kontrollsvårigheter som finns beträffande icke mark

nadsnoterade aktier och för att motverka effekterna av nämnda slag av skat

tekrediter, finns det anledning att behandla dessa aktier mindre generöst. 

Metod för avdragshegränsning 

Förluster på icke marknadsnoterade aktier och liknande finansiella instru

ment skall sitledes vara avdragsgilla endast till 70 %. 
Begränsningen till 70 % skall ske för varje affär (och naturligtvis aktieslag) 

för sig. Genom att ett genomsnittligt anskaffningsvärde alltid skall användas, 

även för yngre aktier. kommer en viss kvittning mellan vinster och förluster 

att ske i de fall anskaffningsvärdena har varierat inom ett aktieslag. 

Niir begränsningen av avdragsrätten för reaförluster till 40 % även på 

yngre aktier infördes den I januari 1989, uppkom frågan hur avdragsbe

gränsningen skulle tilliimpas när yngre aktier som anskaffats till olika pris, 

säljs till ett enhetligt pris och såväl vinster som förluster uppstår. För dessa 

försäljningar skall aktie-för-aktie-metoden tillämpas. Detta leder till att för 

de aktier som sålts med förlust fär förlusten bara kvittas till 40 % mot vins

terna på de aktier som sålts med vinst. I ett sådant fall ger den här föreslagna 

generella tilliimpningen av genomsnittsmetoden en lindrigare beskattning än 

dagens regler. 

Om icke marknadsnoterade aktier m.m. säljs vid två eller flera tillfällen 

för kvittning enligt de föreslagna reglerna inte ske mellan vinster och förlus

ter även om det gäller samma värdepappersslag och försäljningarna har 

gjorts under samma beskattningsår. Det är således bara anskaffningskostna

den som beräknas enligt genomsnittsmetoden. Försäljningsintäktcn får inte 

beräknas med tillämpning av genomsnittsberäkning. Om aktier som genom

snittligt har anskaffats för I 00 kr. till hälften säljs för 90 kr. och till andra 

hiilftcn till llO kr.. är förlusten på de aktier som säljs för 90 kr. bar<l avdrags

gill till 70 % medan hela vinsten på de aktier som säljs för 110 kr. är skatte

pliktig. Regler om avdragsbcgränsningar blir nämligen inte effektiva om det 428 



är möjligt för de skattskyldiga att genom efterföljande affärer neutralisera Prop. 1989/90:110 
effekten av begränsningen. 

11 l'liragsrält mot utdelning 

Undantaget från 70-procentsbegränsningcn för reaförlusterna på marknads
noterade aktier gäller bara mot reavinster. Det bör noteras att full avdrags

rätt för reaförluster däremot inte medges mot löpande avkastning på aktier 

och liknande, dvs. mot utdelning. Mot utdelning får reaförluster på aktier 

aldrig dras av med mer än 70 % . Förslaget skiljer sig i detta avseende från 
vad jag föreslår beträffande marknadsnoterade fordringar. 

En skillnad mellan aktier och fordringar som motiverar denna olikhet är 
att det beträffande aktier inte föreligger samma svårigheter som beträffande 

fordringar att skilja på vad som är reavinst och vad som är löpande avkast

ning. Det är inte heller lämpligt att de skattskyldiga ges incitament att ta 
fram reaförluster på aktier för att kvitta mot den löpande avkastningen och 

på så sätt undgå att denna beskattas. Jag återkommer till frågan om behand

ling av utdelning i anslutning till övriga avgränsningsfrågor beträffande ak

tierna (avsnitt 6.5.5). 

M arknadsnotering 

Med marknadsnotering avses i RINK:s förslag notering på svensk eller ut
ländsk börs eller annan notering av marknadsmässig omsättning som är all
mänt tillgänglig. Till det sistnämnda slaget av marknadsnoteringar räknas 

allmänt tillgängliga uppgifter om köp- och säljpriser från s.k. market makers 
(marknadsgarantcr). 

I RINK:s förslag hade frågan om marknadsnotering betydelse för vilka 

värdepapper som skulle beskattas enligt portföljmetoden. De värdepapper 

som räknades som marknadsnoterade kunde därigenom träffas av beskatt

ning av icke realiserade värdeökningar. De gynnades å andra sidan av att 
ri:aförlustcr beaktades till 100 t;,(, inom portföljen. 

I detta förslag har marknadsnoteringen betydelse för vilka värdepapper 
som skall ~1tnjuta förmånen av full kvittning mellan vinster och förluster 

inom aktiegruppen. Frågan vilka värdepapper som skall undantas från be
gränsningen av avdragsrätten till 70 %, bör som nämnts avgöras bl.a. med 
hänsyn till vilka kontrollmöjligheter som finns. 

I de fall det inte finns några marknadsnoteringar kan skattemyndigheterna 
inte kontrollera att egendomen verkligen har köpts och sålts till den kurs 

som den skattskyldige uppgett. Det finns inte heller samma möjligheter att 
upptäcka att han över huvud taget har ägt ett värdepapper. 

Icke noterade värdepapper i ett bolag där det också finns marknadsnote

rade värdepapper skulle enligt RINK beskattas enligt portföljmetoden. Jag 

föreslår att dessa i det nu föreslagna systemet inte får räknas in bland de 

marknadsnoterade. 
Värdepappersmarknadskommitten har i sitt nyligen avgivna betänkade 

(SOU 1989:72) föreslagit att alla nuvarande börslistor skall slås samman till 

en lista. Givetvis bör alla värdepapper som noteras på en sådan lista anses 

vara marknadsnotcradc. I övrigt föreslår jag att RINK:s definition på mark- 429 



nadsnoterad skall följas. Jag kan dock få anledning att återkomma till mark- Prop. 1989/90: 110 
nadsnoteringsbegreppet när jag redovisar mina överväganden angående vär

depappersmarknadskommittens förslag. 

Rcaförlustreglcrna återfinns i 27 § 5 mom. och 3 § 2 mom. SIL. Begreppet 

marknadsnoterad regleras i 27 § 2 mom. andra stycket SIL. 

6.5.5 Avgränsningsfrågan 

Mitt förslag: Som aktier beskattas finansiella instrument vars avkast
ning är knuten till det utgivande företagets vinst eller utdelning eller 
som i övrigt är utformade så att värdeutvecklingen liknar den som gäl
ler för en aktie. 

Löpande avkastning på finansiella instrument som skall beskattas 
som aktier behandlas i inkomstskattehänseende som utdelning. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte kritiserat gränsdragningen 

beträffande vilka värdepapper som skall beskattas som aktier. 

Skälen för mitt förslag: De förändringar jag föreslagit i förhållande till 

RINK:s förslag ställer nya krav på avgränsning av finansiella instrument 

vilka bör aktievinstbeskattas. 

Den avgörande förändringen i förhållande till RINK:s förslag är utform

ningen av avdragsbcgränsningarna (avsnitt 6.2.3 och 6.5.4). 

Skillnaden när det gäller kvittningsmöjligheterna ökar behovet av en nog

grann avgränsning i fråga om vilka finansiella instrument som skall beskattas 

som aktier och vilka som skall beskattas som fordringar eller på annat sätt. 

En viktig skillnad är att på aktiesidan får reaförluster kvittas endast till 

70 % mot utdelning medan reaförluster på marknadsnoterade fordringar 

som jag återkommer till (avsnitt 6.6.3) får kvittas fullt ut mot ränteintäkter. 

Dt:tta medför att om ett finansiellt instrument som har samma möjligheter 

till värdeutvcckling som en aktie hänförs till fordringarna, skulle det få en 
i särklass gynnad behandling. Ränta på lån som upptagits för att förvärva 

instrumentet skulle vara fullt avdragsgill mot löpande avkastning och rea

vinst vid avyttring. Dessutom skulle reaförlust vid avyttring av instrumentet 

vara fullt avdragsgill mot dess löpande avkastning. 

Om instrumentet i stället hänförs till aktierna får reaförluster dras av bara 

till 70 % mot instrumentets löpande avkastning. För skattskyldiga med net

toränteutgifter på mer än 100 000 kr. blir därtill ränteutgifter för lån som 

upptagits för att finansiera förvärvet avdragsgilla bara till 70 % mot löpande 

avkastning eller reavinst. 

Aktierna utgör den form av finansiering av företagsamhet som är omgär

dad av mest reglering och kontroll (bl.a. genom aktiebolagslagcn och VPC

rcgistrcring). Av bl.a. statsfinansiella skäl skulle det vara olyckligt om skat

tereglerna var utformade så att det var skattemässigt mera gynnat att satsa 

pengar i ett företag på något annat sätt än genom att förvärva aktier. En ut

gängspunkt vid gränsdragningen bör därför vara att alla finansiella instru

ment vars värdeförändring liknar aktiens skall beskattas på samma sätt som 

aktierna. 
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Olika ''förstadier" till aktier och aktieliknande instrument hör självfallet Prop. 1989/90:110 
till den grupp som bör beskattas som aktier. Det gäller interimsbevis, delbe-
vis och teckningsrättsbevis till aktie i moderbolaget. Det innebär att de träf-
fas av de avdragsbegränsningar som gäller för aktier. 

Konvertibla skuldebrev m.fl. 

Skattereglerna bör helst vara neutrala till vilken form av finansiering som 

väljs både för de enskilda placerarna och för företagen. 
En utgångspunkt bör som nämnts vara att alla finansiella instrument vars 

avkastning är knuten till vinstens eller utdelningens storlek för ett företag 
eller som i övrigt är utformade så att värdeutvecklingen liknar den för en 

aktie, skall hänföras till aktierna i skattehänseende. 

Jag föreslår därför att alla värdepapper som innehåller en optionsrätt till 
förvärv av aktie hänförs till aktierna, dvs. konvertibelt skuldebrev, konverti
belt vinstandelsbevis, skuldebrev förenat med optionsrätt samt optioner av

seende aktier och aktieindex. Med anledning av lagrådets påpekande före
slår jag att även ett skuldebrev som varit förenat med optionsrätt skall be

skattas bland aktierna. 
Givetvis skall aktiereglerna också gälla terminer avseende aktier. Jag åter

kommer till den närmare utformningen av options- och terminsbeskatt

ningen (avsnitt 6.5.8 och 6.5.9). 
Vidare bör alla vinstandelsbcvis hänföras till de aktiebeskattade instru

menten. Eftersom avkastningen regelmässigt är knuten till bolagets vinst el
ler beslutad utdelning bör inte frånvaron av en konverteringsrätt leda till en 
annan beskattning än enligt aktiereglerna. 

Fondandelar 

Nuvarande regler innebär att en aktiefond anses utgöra en avkastningsfond 
om fondförmögenheten till mer än en fjärdedel består av skuldebrev. Avytt
ring av andel i sådan fond beskattas i inkomstslaget kapital. Är andelen skul
debrev högst en fjärdedel beskattas avyttring av andelen som tillfällig för
värvsverksamhet enligt aktievinstreglerna. Det är i dag förmånligare för in
nehavaren att avyttringen beskattas enligt aktievinstreglerna. 

I det nu föreslagna skattesystemet gäller förmånliga kvittningsregler inom 
gruppen aktier och liknande. De föreslagna förändringarna beträffande av
dragsrätten för reaförluster på aktier leder till att bara andelar i fonder som 
i betydande utsträckning innehåller aktier bör få beskattas enligt aktievinst
reglerna. Fonder med stor andel fordringar ger regelmässigt större löpande 
avkastning än fonder vars förmögenhet är placerad i aktier. Om fonder med 
betydande andel fordringar beskattas enligt aktievinstreglerna, skulle skat

tefördelar kunna uppnås genom att andelar säljs med vinst strax före utdel
ning och kvittningsunderlag därigenom kan tas fram för att utnyttja en rea
förlust på marknadsnotcrade aktier. Sadan skatteplanering bör förhindras. 

Aktiefondandelar kan sägas till sin natur alltid vara marknadsnoterade. 
Reavinst vid avyttring av fondandel skulle, om inget undantag infördes, ingå 
bland dem mot vilka full avdragsrätt medges för rcaförluster på marknads
noterade aktier m.m. Jag föreslår därför att endast andel i aktiefond som 431 



innehåller minst tre fjärdedelar aktier. skall träffas av de förmånliga kvitt- Prop. 1989/90: 110 

ningsreglcr som gäller för marknadsnoterade aktier. Tekniskt åstadkommer 
man detta enklast genom att föreskriva att endast andelar i fonder med minst 

tre fjärdedelar aktier får åtnjuta full kvittning enligt reglerna i förslaget till 

27 § 5 mom. SIL Andelar i andra aktiefonder behandlas därmed som de 

icke marknadsnoterade, vare sig de är marknadsnoterade eller inte, med på-

följd att vinsterna inte ingår bland de vinster mot vilka reaförluster på mark-

nadsnoterade aktier är avdragsgilla till 100 % och att reaförluster är avdrags-

gilla endast till 70 %. 
Beträffande andelar i allemansfonder anser jag att dessa bör beskattas 

som aktierna. I enlighet med vad RINK föreslagit bör emellertid endast två 
tredjedelar av vinst resp. förlust beaktas. 

Andel i ekonomisk förening 

Andelar i ekonomiska föreningar avyttras ofta genom inlösen. Då uppkom

mer sällan någon skattepliktig reavinst av betydelse. Dessutom utgörs hu

vuddelen av antalet andelar i ekonomiska föreningar av andelar med låga 

individuella värden i kooperativa ekonomiska föreningar. Uppkommer en 
reavinst bör den - om innehavet av andelen inte betingas av näringsverk

samhet - beskattas enligt aktievinstreglerna. 

Utländska aktier och aktier förvärvade i utländsk valuta 

I gällande rätt finns inga bestämmelser som särskilt reglerar beskattningen 

av kursvinster och kursförluster på utländsk valuta. 

Vid placeringar i aktier där förvärv eller avyttring görs i utländsk valuta 

omräknas köpeskillingen till svenska kronor med utgångspunkt från valuta
kurserna vid köp- resp. säljtidpunkten. Detta är ett exempel pä den all
männa regel om att vederlag - som t.ex. betalning i form av andra aktier -
värderas i svenska kronor vid beskattningen. Beskattningen sker således helt 

och hållet enligt aktievinstreglerna. 
Enligt RINK:s förslag skulle marknadsnotcrade aktier beskattas i samma 

portfölj oberoende av om aktierna avser ett svenskt eller utländskt bolag och 
oberoende av vilken valuta som används vid betalningen. Även fordringar 

och skulder utställda i utländsk valuta skulle beskattas enligt portföljmeto

den men i två olika portföljer. en för fordringar i utländsk valuta och en för 

skulder i utländsk valuta. 

1 remissbehandlingen av RINK:s betänkande har framkommit önskemål 

om att valutariskerna vid affärer med aktier som t.ex. noteras vid utländsk 

börs i det landets valuta, skall kunna begränsas genom optioner och terminer 

i det aktuella landets valuta. 

Som jag återkommer till (avsnitt 6.7.2) är jag för närvarande inte beredd 

att lägga fram något komplett förslag till regler för beskattning av fordringar 

och skulder i utländsk valuta. 
Däremot anser jag att det inte finns anledning att dröja med förslaget så

vitt avser utländska aktier och aktier i svenska bolag där betalning sker i ut

ländsk valuta. 
Beskattningen bör bygga på den huvudprincip som fastslogs av RINK, 432 



dvs. att alla aktier skall behandlas lika. Full kvittningsrätt för reaförluster på Prop. 1989/90: 110 
marknadsnoterade aktier bör därför gälla mot reavinster på marknadsnote-

rade aktier oberoende av om aktierna avser ett svenskt eller utländskt bolag 

och oberoende av om betalningen sker i svensk eller utländsk valuta. Det 

innebär att man inte behöver bryta ut en eventuell valutakursförändring och 

beskatta den skild från aktievinstberäkningen. 

Jag föreslår således att reavinster på såväl svenska som utländska aktier 

där betalning sker i utländsk valuta beskattas enligt aktievinstreglcrna. Vid 

vinstberäkningen beaktas dock att betalning inte sker i svenska kronor. Det 

innebär att anskaffningsvärdet är det belopp som betalades när aktien för

värvades. omräknat till svenska kronor på dagen för förvärvet. och försälj

ningsintäkten det belopp som erhölls vid avyttring av aktien, omräknat till 

svenska kronor på avyttringsdagen. 

Därmed sker automatiskt en fullständig kvittning mellan aktievinsten och 

eventuell valutakursförlust och vice versa. Detta kan i och för sig anses strida 

mot principen att fordringsförluster aldrig skall vara fullt kvittningsbara mot 

aktievinster. Jag anser dock att fördelarna med ett sådant förfarande övervä

ger genom att beskattningen sker på detta sätt redan i dag och att beräkning

arna blir enkla. 

Motsvarande gäller för andra finansiella instrumct som skall beskattas en

ligt aktievinstreglerna, så länge inte fordringar i utländsk valuta utgör en del 

av instrumentet. 

Utdelningarna 

För att önskad likformighet skall uppnås för de värdepapper som beskattas 

som aktierna, måste även den löpande avkastningen behandlas lika på aktie

resp. fordringssidan. Annars skulle behandlingen av avkastningen styra 

företagens och de enskildas val av placcringsform i företagen. 

Jag föreslår att den löpande avkastningen på alla finansiella instrument 
som skall beskattas som aktier behandlas som utdelning. Vissa räntor skall 

därmed behandlas som utdelning. Det gäller t.ex. ränta på konvertibla skul

debrev och avkastning på vinstandelslån. 

Reaförlust på här aktuella instrument får således kvittas endast till 70 % 
mot dess löpande avkastning. 

Bestämmelsen beträffande löpande avkastning på aktieliknande tillgångar 
återfinns i 3 § 2 mom. SIL. 

Övrigt 

Mitt förslag är att även värdepapper som inte räknas upp i 27 § SIL skall 

kunna beskattas som aktier. Detta är enligt min mening nödvändigt för att 

motverka ständiga försök att konstruera nya finansiella instrument för skat

teplanering. 

Av betydelse vid bedömningen av om ett värdepapper skall anses vara ak

tieliknande är om avkastningen eller värdet. direkt eller indirekt, beror på 

det utgivandc företagets ekonomiska utveckling. Värdepapper vars pris är 

beroende av prisutvecklingen på aktier. såsom aktieindexoptioner, är exem

pel på siiclana aktieliknande värdepapper som blir beskattade enligt aktie-
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reglerna. Rättigheter att teckna bevis om andel i vinst är ett annat exempel. Prop. 1989/90: 110 
Bestämmelserna om att aktieliknande finansiella instrument skall beskat-

tas som aktierna finns i 27 § 1 mom. SIL. 
Det bör noteras att någon genomsnittsbcräkning inte föreslås för andelar 

i handelsbolag. Nuvarande regler beträffande sådana andelar förs i stort sett 

oförändrade över till den nya lagstiftningen. Förslaget är intaget i 28 §SIL. 

Vissa bestämmelser rörande handelsbolagsandelar finns också i 24 * 2 mom. 

andra och tredje styckena SIL. 

Sammanfattning 

De värdepappersslag som skall behandlas som aktier är således bl.a. svenska 
och utländska aktier, interimsbevis, delbevis, bevis om teckningsrätt till ak

tie, andel i aktiefond, vinstandelsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev 

som är eller varit förenat med optionsrätt, optionsrätt eller företrädesrätt till 

teckning av aktie, vinstandelsbevis. konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev 

förenat med optionsrätt. andel i ekonomisk förening samt termin och köp
eller säljoption avseende aktie eller aktieindex. Vidare gäller detsamma för 

finansiellt instrument som till sin konstruktion eller vcrkningssätt liknar de 

uppr~iknade instrumenten. 
Löpande avkastning på finansiellt instrument, som skall beskattas som ak

tier, skall i skattehänseende behandlas som utdelning. 

6.5.6 Ingen beskattning vid konvertering och tösen 

Mitt förslag: Utnyttjande av konvertibelt skuldebrev eller vinstan
delsbevis, köpoption, optionsbevis, termin, teckningsrättsbevis. del
bevis eller företrädesrätt till teckning av vinstandelslän för förvärv av 
egendom, skall inte utlösa beskattning. 

RINK:s förslag: Överensstämmer delvis med mitt. Utnyttjande av köpop
tion, optionbevis, termin, teckningsrättsbevis, delbevis, konvertibelt skulde
brev. konvertibelt vinstandclsbevis eller liknande finansiellt instrument för 
förvärv av egendom, skall inte utlösa reavinstbeskattning om utnyttjandet 

äger rum högst ett år efter utställandet eller emissionen av det finansiella 

instrumentet. Om utnyttjandet sker senare utlöser det beskattning. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna är över lag negativa till förslaget 

om beskattning vid utnyttjande av finansiellt instrument för förvärv av egen

dom. TCO tillstyrker dock att utnyttjande av köpoption skall utlösa beskatt

ning. 
Denna beskattning anses innebära ett onödigt krångel. Principiella skäl 

såsom kontant- och skatteförmågeprincipen talar direkt emot att införa be
skattning vid en tidpunkt då den skattskyldige inte erhåller några pengar. 

Skälen för mitt förslag: Enligt gällande rätt utlöser tösen av köpoptioner. 

utnyttjande av teckningsrätter eller teckningsoptioner. konvertering av kon

vertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis eller liknande inte rea

vinstbeskattning (i det följande kallat avskattning). Detta är i vissa fall ut

tryckligen reglerat och följer i andra av praxis. 434 



Avskattning kan motiveras frän likformighctssynpunkt och har även stats- Prop. 1989/90: 110 
finansiella fördelar eftersom den generellt innebär en tidigareläggning av be-
skattningen. 

Avskattning ger dock upphov till ett extra beskattningstillfälle som annars 
skulle ha skjutits upp till dess den underliggande egendomen säljs. Frågan 
är alltså vid vilken tidpunkt beskattningen skall äga rum. 

Vid avskattning beräknas vinsten på grundval av marknadsvärdet på ut
nyttjandedagen för det värdepapper som då erhålls. Om det inte finns någon 
marknadsnotering för detta värdepapper får ett beräknat marknadsvärde tas 
fram. Detta innebär givetvis ett betydande merarbete för de skattskyldiga 
och för skattemyndigheterna. Det är inte heller säkert att resultatet blir rätt
vist eftersom det inte alltid går att nå fram till ett rättvisande marknadsvärde. 

I det nu föreslagna systemet skall genomsnittsmetoden tillämpas vid vinst
beräkningarna. RINK hade däremot portföljmetoden som huvudregel. Vid 
portföljmetoden beräknas en vinst som värdet på den erhållna egendomen 
efter avdrag beräknat med hjälp av den s.k. avdragskvoten. Det innebär en 
förhållandevis enkel beräkning. Vid genomsnittsmetoden skall det beräk
nade marknadsvärdet dels användas för att bestämma avyttringslikvid, dels 
läggas till kvarvarande anskaffningsvärde för alla tillgångar av samma slag 
och summan divideras med antalet tillgångar av detta slag vid nästa avytt

ring. 
Utan avskattning i de aktuella fallen behöver man inte göra reavinstberäk

ningar baserade på ett beräknat marknadsvärde på den underliggande egen
domen. De omfattande räkneoperationer som i vissa fall krävs för beräk
ningar enligt genomsnittsmetoden kan skjutas upp tills ett säkrare underlag 
finns och göras i ett sammanhang när den underliggande egendomen säljs. 

Med tanke på att jag stannat för att föreslå vinstberäkningsregler som i 
sina huvuddrag är desamma som i dag, hör det också till bilden att den nuva
rande ordningen såvitt avser konvertibla skuldebrev och optionsrätter går 
tillbaka på lagstiftning som är mindre än fem år gammal. Ingripandet då in
nebar nämligen ett övergivande av den tidigare avskattningsordningen. J 
denna fråga finns det anledning att tillmäta nyttan av kontinuitet i regle
ringen betydelse. 

Jag anser därför att övervägande skäl talar för att inte införa några regler 
om avskattning. Detta bör gälla såväl vid lösen av köpoptioner som vid kon
vertering av konvertibla skuldebrev och utnyttjande av tecknings- och del
rätter, oavsett om de har erhållits genom köp eller på grund av innehav av 
moderaktie. 

Sedan lagrådsremissen beslutades har regeringsrätten den 7 februari 1990 

meddelat en dom som rör beskattning av terminer. I förhandsbeskedet från 
riksskatteverkets nämnd för rättsärenden, vilket regeringsrätten inte änd
rade (regcringsrättens mål nr 3242-1989), finns uttalanden som tyder på att 
utnyttjande av en s.k. indextermin för köp av egendom kan utlösa beskatt
ning hos innehavaren. Så bör det inte vara i det nya systemet. Jag föreslår 
därför att uppräkningen av de finansiella instrument som undantas från av
skattning kompletteras med terminer. 

RINK föreslog att avskattning skulle ske i de fall lösen inträffar mer än ett 
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är från det köpoptionen utstiilldcs. Om avskattning vid lösen enligt mitt för- Prop. 1989/90: 110 
slag inte införs. kommer den tidsfrist som löper från optionens utställande 
till dess den blir löst att sakna betydelse i detta hänseende. OM påtalade sär-

skilt vid rcmissbehandlingen att reglerna beträffande optioner enligt RlNK:s 

förslag innehöll alltför mtlnga olika bestiimmclser som var anknutna till olika 
tidsfrister. Det är en fördel om inte ett alltför komplext system av regler som 

innehåller tidsfrister byggs in i skattesystemet. Det är besvärande nog med 

den tidsaspekt som ligger i beskattningsårets slutenhet, vilkens verkningar 

accentueras genom att sparande av underskott inte tillåts i inkomstslaget ka-
pital. Jag följer därför inte RlNK:s förslag om avskattning för finansiella in-

strument som utnyttjas för förvärv av egendom senare än efter ett år. 

Undantaget från beskattning finns i 24 § 2 mom. femte stycket SIL. 

6.5.7 Anskaffningsvärden för vissa värdepapper 

Teckningsrätter m.m. 

Mitt förslag: Vid avyttring av teckningsrättsbevis och delbevis. som 
erhållits med stöd av moderaktie, bestäms anskaffningsvärdct till noll 
kr. Detsamma gäller när beviset utnyttjats till förvärv av aktie, kon
vertibelt skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätt. 

RINK:s förslag: Anskaffningsvärdet skall beräknas genom proportione

nng. 

Remissinstanserna: Svenska Revisorsamflmdet SRS förordar proportione

ring som huvudregel för att fastställa anskaffningsvärden. 
Skälen för mitt förslag: Innehav av en moderaktie kan ge rätt att teckna 

nya aktier eller att, vid fondemission. utan vederlag erhålla flera aktier i mo
deraktiens bolag. Dessa rättigheter kan antingen utnyttjas för att erhålla fler 
aktier eller avskiljas frän moderaktien och säljas separat i form av tecknings

riittsbevis resp. dt'lbel'is. Därutöver kan innehav av moderaktier ge rätt att 
köpa konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt. 

Även dessa rättigheter. som också benämns teckningsrätter enligt 5 kap. 
IO § aktiebolagslagen ( 1975: 1385), kan antingen utnyttjas för förvärv av 

skuldebreven eller säljas direkt. I det följande använder jag termen teck

ningsrätt för både sådana rättigheter som avser aktier och sådana som avser 

konvertibla skuldebrev och skuldebrev med optionsrätt. 

Jag skall först behandla frågan om vilket anskaffningsvärde en tecknings

rätt dler delrätt skall åsättas om den säljs separat. Jag återkommer därefter 

till hur dess anskaffningsvärde skall beaktas om den utnyttjas för förvärv av 
ett annat finansiellt instrument och detta i sin tur avyttras. 

Enligt nuvarande regler skall vid beräkning av anskaffningsvärde på teck

ningsriittsbevis (avseende aktier) och delbevis, moderaktiens anskaffnings

viirde proportioneras mellan moderaktien och rätten. Vid proportione

ringen bestäms rättens anskaffningsvärde som en andel av moderaktiens an

skaffningsvärde. Andelen utgörs av försäljningspriset för rätten dividerat 

med moderaktiens marknadsvärde före avskiljandet av rätten. 
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Om en innehavare av en moderaktie får rätt att till underpris teckna annat Prop. 1989/90: 110 
iin aktier eller konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätt i det 
egna bolaget, t.ex. aktier i ett annat bolag, kan värdet av företrädesrätten i 

vissa fall vara att betrakta som utdelning. Anskaffningsvärdet för en sådan 
företrädesrätt (ofta benämnd inköpsrätt) beräknas inte genom proportione-
ring utan bestäms som värdet av den beskattade utdelningen. Det skiljer sig 
alltså från den regel som annars gäller om proportionering. Någon föränd-

ring av dessa regler är inte avsedd. 
En annan metod för att fastställa anskaffningsvärdet för tecknings- och 

delrätter föreslogs av kapitalvinstkommitten (SOU 1986:37 s. 101). Den me

toden innebär att anskaffningsvärdet för avyttrade tecknings- och delrätter 
som erhållits med stöd av moderaktie sätts till noll kr. 

Fördelen med nuvarande proportioneringsregel är att metoden innebär en 

enhetlig. och ekonomiskt sett riktigare, tillämpning av genomsnittsmetoden 

än alternativet att ha noll kr. som anskaffningsvärde. 

Försäljning av en tecknings- eller delrätt kan ses som en delförsäljning 

från den enhet som aktien och teckningsrätten utgör. Vid delförsäljningar av 

aktier av ett aktieslag proportioneras anskaffningsvärdet enligt genomsnitts

metoden på de försålda aktierna och det kvarvarande aktieinnehavet. 

Nackdelen med proportionering är att det medför betydligt krångligare 

beräkningar än alternativet att ha noll kr. som anskaffningsvärde. Försälj
ningar av teckningsrätter påverkar vid proportionering exempelvis det åter

stående genomsnittliga anskaffningsvärdet på moderaktierna. Denna nack
del måste tillmätas särskilt stor betydelse i ett skattesystem där genomsnitts

metoden genomgående skall tillämpas. 
Det tyngsta skälet för införa en regel som säger att anskaffningsvärdet 

skall vara noll kr. är alltså att det blir enklare att beräkna den skattepliktiga 

vinsten vid försäljningar av tecknings- och delrätter. Försäljningar av dem 

påverkar då inte heller det genomsnittliga anskaffningsvärdet för återstå

ende aktier. 
En nackdel med noll kr. som anskaffningsvärde är att utrymmet för skatte

planering blir något större. Moderaktien, som får hela anskaffningsvärdet, 
kan säljas med en reaförlust som endast beror på att teckningsrätten har bli

vit avskild. Förhållandet skulle kunna utnyttjas för skatteplanering genom 
att moderaktier avyttras med sådan förlust strax före ett årsskifte och teck
ningsrätterna avyttras först efter årsskiftet eller används för nyförvärv. Detta 
kan vara lönsamt om det rör sig om marknadsnoterade aktier m.m. och det 

finns reavinster att dra av förlusten emot. 

Om däremot teckningsrätten säljs medan aktien behålls får den skattskyl

dige betala skatt på hela försäljningsintäkten. Han riskerar då att inte kunna 

dra av en senare reaförlust på moderaktien till mer än 70 %. dvs. om mode

raktien inte var marknadsnoterad eller om det inte finns reavinster på mark

nadsnoterade aktier att kvitta emot. För att undvika en sådan ogynnsam 

skattebehandling kan det förutses att aktieägare i vissa fall avstår från att 

sälja sina teckningsrätter. En regel om att anskaffningsvärdet är noll kr. kan 
därför i viss mån anses missgynna handeln med tecknings- och delrätter. Olä-

genheterna bör dock vara begränsade eftersom full kvittning medges i fråga 
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om reaförluster på marknadsnoterade aktier. Prop. 1989/90: 110 
Mot bakgrund av att jag nu generellt förordar genomsnittsmetoden anser 

jag att övervägande skäl talar för att bestämma anskaffningsvärdet till noll 
kr. 

Beträffande teckningsrätt till konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev för
enat med optionsrätt gäller redan enligt nuvarande regler att teckningsrätten 
skall anses anskaffad utan kostnad, dvs. anskaffningsvärdet skall sättas till 
noll kr. Dessa regler - som nu återfinns i punkt 2 b nionde stycket av anvis
ningarna till 36 § KL - bör behållas av samma skäl som anförts för föränd
ringen beträffande teckningsrätter till aktier. 

Regeln om att anskaffningsvärdet skall sättas till noll kr. för teckningsrät
ter avseende konvertibla skuldebrev och skuldebrev med optionsrätt gäller 
såväl när teckningsrätten avyttras som när anskaffningsvärdet skall bestäm
mas på egendom som har förvärvats med stöd av den. Mitt förslag innebär 
givetvis ingen förändring. Det innebär att när ett konvertibelt skuldebrev, 
som har tecknats med stöd av en företrädesrätt, säljs utgör teckningsbelop
pet anskaffningsvärde. 

Förslaget finns i 27 § 2 mom. tredje stycket SIL. 

Optionsbevi.1· 

Mitt förslag: Anskaffningsvärdet för optionsbevis förvärvat genom 
teckning av skuldebrev förenat med optionsrätt, beräknas enligt den 
nuvarande s.k. restvärdemetoden. Samma värde inverkar på beräk
ningen av anskaffningsvärdet för egendom som förvärvas när options
rätten utnyttjas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer delvis med mitt. Som huvudregel skall 
dock anskaffningsvärdet beräknas genom proportionering. Om uppgift sak
nas om marknadsvärdet på skuldebrevet inkl. optionsrätten skall optionsbe
visets anskaffningsvärde bestämmas genom restvärdemetoden. 

Vidare föreslås att om optionsrätten utnyttjas, skall den åsättas anskaff
ningsvärdet noll kr. när vinstberäkning sker för den med stöd av optionsrät
ten förvärvade egendomen. 

Remissinstanserna: Svenska Revisor.samfundet SRS förordar proportione
ring som huvudregel för att fastställa anskaffningsvärden. 

Skälen för mitt förslag: Nuvarande regler infördes efter förslag från kapi
talvinstkommitten (prop. 1984/85:193). De innebär att anskaffningsvärdet 
vid avyttring av optionsbevis, som erhållits genom teckning av skuldebrev 

förenat med optionsrätt, beräknas som emissionspriset på skuldebrevet inkl. 
optionsrätten minskat med skuldebrevets marknadsvärde vid emissionen. 
Detta sätt att beräkna anskaffningsvärdet kallas här restvärdemetoden. 

I prop. 1984/85: 193 framhölls att restvärdemetoden är den som ger ett 
ekonomiskt korrekt resultat. Det är också den metod som gör att det oftast 
blir ett nollresultat på själva skuldebrevsaffären. Det är riktigt eftersom 
skuldebrev vanligen ges ut till samma kurs som de löses in till och - om de 
inte byter ägare under löptiden - inte leder till någon reavinst. 
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Jag delar inte RINK:s uppfattning att en proportionering med hänsyn till Prop. 1989/90:110 
skuldebrevets resp. optionsrättens marknadsvärde vid avyttringstidp1mkte11 
ger ett ekonomiskt riktigare resultat. Även om optionsrätten har ökat mer i 
värde än skuldebrevet finns det inte anledning att anta att en större del av 
anskaffningsvärdet belöpte på optionsrätten vid förvärvet. Det medför att 
för liten vinst beskattas vid försäljning av optionsrätten medan en för stor 
vinst tillskrivs skuldebrevet. 

Vid restvärdemetoden görs proportioneringen i stället vid emissionstillfäl
let. eller när skuldebrevet inkl. optionsrätten förvärvades. 1 sällsynta fall kan 
det hända att teckningsbeloppet för både skuldebrev och optionsrätt under
stiger marknadsvärdet på skuldebrevsdelen. Detta kan bero på att det är 
fråga om löneförmåner till anställda eller liknande. 1 sådana fall bör propor
tioneringen vid anskaffningstillfället göras på grundval av marknadsvärdet 
vid förvärvet på skuldebrevet och optionsrätten tillsammans. minskat med 
skuldebrevsdelens marknadsvärdc vid samma tillfälle. 

Enligt gällande rätt skall anskaffningsvärdet för en optionsrätt som förvär
vats genom teckning av skuldebrev med optionsrätt beräknas enligt restvär
demetoden även när den har utnyttjats för förvärv av egendom. Optionsrät
ten värderas alltså även då med utgångspunkt från dess värde vid förvärvstid
punkten, dvs. sammanlagda värdet av skuldebrevet och optionsrätten vid 
denna tidpunkt minskat med skuldebrevets värde då. 

Denna form av beräkning av anskaffningsvärde blir visserligen tämligen 
komplicerad när det är fråga om fördelning av anskaffningsvärde mellan 
olika delar av det ursprungliga värdepapperet och det värdepapper som har 
förvärvats med stöd av detta. Jag anser emellertid att riskerna för att op
tionsbevisen skall kunna användas för skatteplanering är för stor för att jag 
skall kunna ställa mig bakom RINK:s förslag att bestämma optionsrättens 
anskaffningsvärde till noll kr. ens vid beräkning av vinst för den egendom 
som förvärvats med stöd av den. 

Jag föreslår därför att anskaffningsvärdet för egendom förvärvad med stöd 
av optionsrätt skall bestämmas som optionsrättens värde. beräknat enligt 
restvärdemctoden, plus teckningsbeloppet för det med stöd av optionsrätten 
förvärvade instrumentet. 

Vid avyttring av konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med options
rätt, vinstandelsbevis, aktie eller annat finansiellt instrument, som har för
värvats med stöd av optionsrätt som i sin tur förvärvats genom teckning av 
skuldebrev förenat med optionsrätt, skall den ursprungliga optionsrätten en
ligt restvärdemetoden värderas till emissionspriset för skuldebrevet jämte 
optionsrätten minskat med skuldebrevets marknadsvärde vid teckningstill

fället. 
Bestämmelserna finns i 27 § 3 mom. SIL. 

6.5.8 Reavinstbeskattningen av optioner 

Nuvarande regler 

En option innebär att någon (utfärdaren) åtar sig att vid en viss tidpunkt till 

ett bestämt pris köpa något från eller sälja något till innehavaren av optio-
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nen. Innehavaren kan välja om han önskar utnyttja optionen eller inte. Om Prop. 1989/90: 110 
han inte utnyttjar den förfaller den. En optionsaffär kan avslutas antingen 
genom kontant slutreglering (kvittning eller stängning) eller genom leverans 

av den avtalade egendomen (lösen). 

Nuvarande regler för beskattning av optioner innebär att wfärdaren alltid 
beskattas omedelbart för den ersättning- premien - han får vid utfärdandet 

av optionen enligt reglerna för övrig tillfällig förvärvsverksamhet (35 § 

1 mom. 1 KL). Hans kostnader för att fullfölja åtagandet är däremot inte 

alltid avdragsgilla. Kostnader för kvittning (utfärdande av en motstående op

tion under löptiden) och stängning (kontantreglering vid löptidens slut) är 
avdragsgilla hos utfärdaren endast om det rör sig om standardiserade optio

ner och då endast mot erhållna premier samma beskattningsår som intäkten 

beskattas. Om affären i stället avslutas med lösen beskattas aktieaffären för 

sig enligt aktievinstreg/erna (35 § 3 mom. KL). En reaförlust på den underlig

gande aktien är inte avdragsgill mot premien. 

Innehavaren av en option (dvs. den som har förvärvat en option) beskattas 

enligt reglerna för övrig lös egendom (35 § 4 mom. KL) om han överlåter 

optionen under dess löptid och enligt aktievinstreglerna om han utnyttjar op

tionen. Erlagd premie räknas därvid som en kostnad för intäkternas förvär

vande vid reavinstberäkningen beträffande aktierna. Om optionen inte ut
nyttjas utan förfaller utgör premien en icke avdragsgill kapitalförlust hos in

nehavaren. 
Reglerna har kritiserats därför att praxis har tagit den utvecklingen att 

olika slags vinstregler gäller för parterna i optionsaffärer. Det har också pe
kats på bristande samstämmighet mellan reglerna genom att en inkomst be

skattas hos den ena parten medan utgiften inte är avdragsgill hos den andra. 

RI N K:s förslag 

RINK strävar även när det gäller optionsreglerna efter ett enhetligt system 
som leder till ett så ekonomiskt riktigt resultat som möjligt. Förslaget inne
bär i motsats till gällande regler att de olika leden i en optionsaffär ses som 

en helhet. Sambandet mellan premien och kostnaderna för att uppfylla åta
gandet enligt ett optionsavtal erkänns. 

RINK föreslår att vinster på köp- och säljoptioner avseende aktier och 

aktieindex i första hand skall beskattas enligt portföljmetoden. 

Utfärdaren skall dock alltid beskattas enligt genomsnittsmetoden för pre

mien. När det rör sig om en standardiserad option inträder skattskyldighet 

för erhållen premie först när utfärdaren frigjorts från sina åtaganden. Kost

nader vid kontant slutreglering är fullt avdragsgilla mot premien. För icke 

standardiserade optioner tas premien upp till beskattning omedelbart medan 

kostnader för fullgörandet får dras av endast till 70 % om de uppkommer ett 

senare beskattningsår. Om optionsaffären avslutas med leverans beskattas 

emellertid den påföljande aktieaffären hos utfärdaren enligt portfölj- eller 

genomsnittsmetoden beroende på hur länge de underliggande aktierna inne
hafts. Vid köpoption läggs därvid premien till erhållen försäljningsintäkt och 

vid säljoption dras premien av från anskaffningsvärdet. Om portföljmeto
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Innehavaren beskattas enligt portföljmetoden om han säljer en option som Prop. 1989/90: 110 
han innehaft över ett ärsskifte. Han beskattas dessutom enligt portföljmeto-
den för en aktieförsäljning om han sålt aktier med stöd av en säljoption som 
innehafts över ett årsskifte även om aktierna inte hade innehafts över ett års-
skifte. I övriga fall sker beskattning enligt genomsnittsmetoden. Erlagd pre-
mie läggs därvid till anskaffningsvärdet för aktierna. 

Reaförlustcr får vid tillämpning av genomsnittsmetoden bara dras av till 

70 %•. 

Tidpunkten för beskattning 

Mitt förslag: Utfärdare av optioner med en löptid på högst ett år be
skattas för nettoresultatet av affären när den avslutas. Beskattningsef
fekten blir densamma för den som utfärdar optioner med längre löptid 
om utfärdandet och fullföljandet sker under samma beskattningsår. 
Om kostnaderna i det sistnämnda fallet uppkommer först ett senare 
ar får de dras av som reaförlust. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. RINK skiljer dock 

på standardiserade och icke standardiserade optioner. 
Rcmissinstanserna: Remissinstanserna noterar med tillfredsställelse att ett 

heltäckande regelverk har åstadkommits för optionsbeskattningen. De har 

emellertid åtskilliga invändningar mot utformningen. Framför allt OM fram
för detaljerade synpunkter på förslagets olika delar. Kritiken tar bl.a. sikte 
på den ogynnsamma behandlingen på avdragssidan, de komplexa reglerna 
för bestämning av tidpunkten för beskattning samt de parallella regelverk 
som portföljmetoden och genomsnittsmetoden tillsammans innebär. 

Skälen för mitt förslag: Den föreslagna begränsningen av avdragsrätten 
för reaförluster (avsnitt 6.5.4) innebär att 100-procentig kvittning medges 
endast mellan vinster och förluster på marknadsnoterade aktier m.m. I öv
rigt gäller för aktier avdragsbegränsningen till 70 % (3 § 2 mom. SIL.). Be
stämmelserna innebär att avdragsbegränsningen kan slå till om intäkter och 
kostnader för t.ex. en optionsaffär uppkommer under skilda år. Begräns
ningen träffar då hela kostnadsbeloppet och inte, vilket i och för sig är mer 
motiverat, den nettoförlust som uppkommer sedan kostnader dragits av från 
intäkterna. 

Det går inte alltid att fastställa beskattningsbart resultat i samband med 
utfärdande av optioner på samma sätt som för vanliga reavinster. Vid utfär
dandet av en option får utfärdaren en intäkt (premien). Därefter skall utfär
daren, om optionen inte förfaller, fullfölja den affär han åtagit sig i options
avtalet, dvs. köpa eller sälja egendom till visst pris eller erlägga en summa 
för att uppfylla sitt åtagande. 

I nuvarande praxis godtas inte sambandet mellan premien och de påföl
jande utgifterna som ett underlag för en sedvanlig reavinstberäkning. Endast 
som ett undantag har utgifter för fullföljandet fått kvittas mot premien. Det 
gäller standardiserade optioner och endast om utgifterna uppkommer 
samma år som det finns någon premie att kvitta emot. Reaförlust vid leve
rans har aldrig fått dras av mot premien. 441 



RINK:s förslag innebär en ändring härvidlag. Man accepterar sambandet Prop. 1989/90:110 
mellan premien och utgifterna för att uppfylla åtagandet samt att en reavinst-
beräkning kan göras även om intäkten kommer först och utgifterna senare. 

Jag är beredd att godta RINK:s förslag i denna del (24 § 1 mom. andra 

stycket SIL). Beskattningen av premien för optioner med en löptid på högst 
ett år bör skjutas upp tills resultatet av hela affären kan beräknas. Jag anser 
inte att det finns anledning att skilja på standardiserade resp. icke standardi
serade optioner. Ett av kriterierna för nuvarande standardiseringsbegrepp i 
punkt 7 av anvisningarna till 36 § KL är att optionen skall vara föremål för 
marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar. Jag anser att det 
räcker med de förmånligare kvittningsreglerna för marknadsnoterade optio

ner. 
Att beskattningen för optioner med kort löptid skjuts upp högst ett år, in

nebär att kostnaderna för att fullfölja åtagandet blir avdragsgilla samma år 
som intäkterna tas upp till beskattning. Då kan en konventionell reavinstbe
räkning göras, dvs. kostnaderna för att fullgöra åtagandet får dras av från 
den intäkt som erhölls när åtagandet ingicks. Denna lösning medför visserli
gen en viss risk att premier "glöms bort". Detta motverkas dock av att den 
"förlust'' som premien på en förfallen option utgör för innehavaren skall vara 
avdragsgill (avsnitt 6.2.4). När innehavaren yrkar avdrag för erlagd premie 
på en "privat" option uppmärksammas taxeringsmyndigheterna på att utfär
daren skall beskattas för intäkten. För de standardiserade optionerna finns 
andra kontrollmöjligheter. 

För optioner med en löptid på mer än ett år föreslår jag däremot att pre
mien alltid skall beskattas hos utfärdaren det år optionen ställs ut. Om utgif
terna för att fullfölja åtagandet uppkommer samma år får de dras av mot 
premien. Om utgifterna uppkommer ett senare beskattningsår- och det gäl
ler optioner som inte är marknadsnoterade - blir de avdragsgilla endast till 
70 % . För marknadsnoterade optioner begränsas avdragsrätten till 70 % en
dast om det inte finns vinster på marknadsnoterade aktier m.m. att kvitta 

mot. 
Förslaget vad gäller tidpunkten för beskattning framgår av 24 § 4 mom. 

tredje stycket SIL. 

Vinstberäkningen 

Mitt förslag: Reavinstberäkning av optionsaffärer sker genom att an
skaffningsvärdena i förekommande fall beräknas enligt genomsnitts
metoden. 

Utfärdaren beskattas för skillnaden mellan erhållen premie och de 
kostnader han har för att fullfölja åtagandet. Avdragsgilla poster är 
kontant slutregleringslikvid samt reaförlust till följd av avyttring av 
den underliggande egendomen. När utfärdaren tvingas köpa på grund 
av en säljoption är en förlust avdragsgill mot premien endast om för
lusten uppkommer senast det beskattningsår då premien tas upp till 
beskattning. 
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RINK:s förslag: Förslaget överensstämmer i vissa delar med mitt men skil- Prop. 1989/90: 110 
jer sig från mitt främst genom förslaget om tillämpning av portföljmetoden. 
Dessutom föreslås att en genomsnittsberäkning skall göras på intäktssidan 
vid beskattning av optionsutfärdaren. 

Remissinstanserna: Kritiserar främst portföljmetoden och avdragsbe
gränsningarna för reaförluster. 

Skälen för mitt förslag: Som anförts tidigare (avsnitt 6.5.3) är det för när
varande inte lämpligt att införa portföljmetoden. Det nya systemet för be
räkning av reavinster på optioner bör därför bygga på gcnomsnittsmetoden. 

Utnyttjande av en köpoption skall som nämnts (avsnitt 6.5.6) inte utlösa 
beskattning hos innehavaren (24 § 2 mom. femte stycket SIL). För utfärda
rens del har såväl aktie- som optionsaffären avslutats när en köpoption ut
nyttjas, dvs. när han tvingas sälja till innehavaren av optionen. Utfärdaren 
skall givetvis beskattas då. 

Om optionsaffären avslutas med kvittning eller stängning föreslår jag att 
utfärdaren får dra av den kontanta slutregleringslikviden från erhållen pre
mie (24 § I mom. andra stycket SIL). 

För att beskattningen skall bli likformig vid leverans resp. kontant slutreg

lcring bör utfärdaren även i leveransfallet få dra av en eventuell reaförlust 
som uppkommer när han i enlighet med optionsavtalet säljer en aktie som 
han antingen innehar sedan tidigare eller just har köpt för att kunna leve
rera. Jag föreslår därför en regel som innebär att premien läggs till försälj
ningsintäkten vid aktiebeskattningen (24 § 4 mom. tredje stycket SIL). 

Utnyttjande av en säljoption utlöser beskattning hos innehavaren. Han 
säljer ju antingen en aktie som han innehar sedan tidigare eller som han just 
skaffat för att kunna sälja, till utfärdaren. Innehavaren bör därför få lägga 
den erlagda premien till till ingångsvärdet för den sålda egendomen. Detta 
följer av den generella regleringen i 3 § 1 och 2 mom. SIL. 

Hur beskattningen skall ske hos utfärdaren när han köper en aktie i enlig
het med en säljoption är inte lika givet som i de nyss beskrivna situationerna. 
I möjligaste mån bör man även här sträva efter en beskattning som är likfor
mig oavsett hur affären avslutas. En reaförlust på den underliggande egen
domen kan emellertid inte alltid få kvittas fullt ut mot erhållen premie. Om 
utfärdaren säljer aktien vidare omedelbart med förlust kan det synas själv
klart att denna förlust utgör en utgift för utfärdaren som är förenad med åta
gandet enligt säljoptionen. Sambandet blir däremot inte lika tydligt om det 
går en längre tid innan utfärdaren säljer aktien vidare. Egentligen skulle man 
behöva vänta med beskattning av premien till dess den underliggande egen
domen avyttrades. Det kan i princip ta hur lång tid som helst. Av statsfinan
siella skäl och kontrollskäl är det inte lämpligt att underlåta att beskatta pre
mien till dess den underliggande egendomen avyttras. 

För att i rimlig utsträckning ändå uppnå att optionsaffärer beskattas lika 

oavsett hur de avslutas förslår jag att reaförlust som uppkommer samma be
skattningsår som det då premien skall tas upp till beskattning skall vara fullt 

avdragsgill mot premien. Det innebär att beskattningsresultatet i princip blir 
detsamma om affären avslutas med stängning, kvittning eller lösen. Säljs ak-
tien däremot vid en senare tidpunkt med förlust blir den föremål för avdrags-
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begränsningar som en vanlig reaförlust (24 § 4 mom. tredje stycket SIL). 

Någon genomsnittsbcräkning av erhållna premier finner jag inte motive
rad. Det bör således vant "anskaffningskostnaden" som beräknas enligt 

nämnda metod ocks{1 när en optionsutfärdare beskattas för premier. dvs. 

kontantavräkningslikvider för optioner med samma löptid och villkor i öv

rigt (genomsnittsmetodcn regleras i 27 § 2 mom. första stycket SIL). 

För beskattningen av innehavaren föreslås inga särskilda nya regler när 

det gäller vinstberäkningen. förutom att utgift för förfallen option görs av
dragsgill som reaförlust (24 § 2 mom. första stycket SIL). Av de generella 

ändringarna av kapitalbeskattningen följer dock att en enhetlig beskattning 

införs. Reglerna är också sådana att innehavaren får dra av utgifter och mot

svarande intäkter tas upp till beskattning hos utfärdaren. 

Beskattningen av innehavaren regleras i de generella bestämmelserna i 3 § 

1 och 2 mom. samt 24 § I och 2 mom. SIL. 

Sammanfattning 

Utfiirdaren av optioner med en löptid på högst ett år beskattas för nettoresul
tatet av affären när den avslutats. Utfärdarens utgifter i samband med kvitt

ning och kontant slutreglering blir därmed avdragsgilla till 100 % i den mån 

de inte överstiger erhållen premie. Överstiger utgifterna premien blir förlus
ten fullt avdragsgill mot vinster på marknadsnoterade aktier och liknande 

om det för sig om en marknadsnoterad option. Annars är den avdragsgill till 
70 % . Om affären avslutas med leverans av aktierna (tösen) och en förlust 

uppkommer på aktieaffären är denna fullt avdragsgill mot premien. Upp

kommer därvid en nettoförlust är den avdragsgill enligt reglerna för den un

derliggande egendomen, dvs. om aktien är marknadsnoterad får förlusten 
kvittas till I UU <,7,:. motaktievinster och är den inte marknadsnoterad får netto
förlusten dras av till 70 IJ'r.,. För säljoptioner gäller dessutom särskilda regler. 

En reaförlust på den underliggande aktien när utfärdaren tvingats köpa en

ligt en säljoption är avdragsgill till HJO% mot premien endast om aktien säljs 
vidare senast det beskattningsår då premien skall tas upp till beskattning. 
Annars beskattas hela premien för det beskattningsår då lösen skedde me
dan aktieaffären beskattas för sig när aktierna väl avyttras. 

Samma vinstberäkningsregler gäller för en utfärdare av optioner med en 

löptid på mer iin ett år. Däremot gäller andra regler för tidpunkten för skatt

skyldighetcns inträde. Premien skall alltid tas upp till beskattning det år då 

avyttringen skedde. Uppkommer kostnader senare år får dessa dras av till 
70 % . Om det är fråga om en reaförlust på aktieaffären gäller dock avdrags

reglerna för den underliggande egendomen. Förlusten blir således avdrags

gill till 70 % om den underliggande egendomen inte är marknadsnoterad och 

till I 00 % mot aktievinster om den är marknadsnoterad. 

Förslaget framgår av 24 § 4 mom. tredje stycket SIL. 

Beskattningen av innehavaren framgår av följande tablå. 

Prop. 1989/90: 110 
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Tablå över beskattningen av aktieoptioner Prop. 1989/90:110 

Utfärdare: Innehavare: 

Köpoption 

Säljoption 

Köpoption 

Säljoption 

Kvittning/ 
stängning 

Högst ett års löptid 

Premien ./. 
kontantavr. 
beskattas när 
affären avslutas* 

Mer än ett års löptid 

Premien beskattas 
omedelbart och 
kontantavr. 
samma år får dras 
av fullt ut• 

Lösen 

Premien+/
aktievinst/ förlust 
beskattas när kisen 
sker' 

Premien beskattas 
vid kisen ./.ev. 
reaförlust om 
aktien säljs samma 
~)rx 

Premien beskattas 
omedelbart. +/
reavinst/förlust på 
aktien om affären 
avslutas samma år' 

Premien beskattas 
omedelbart -/ + 
reaförlust/vinst 
om aktien säljs 
vidare samma år* 

Kvittning/ 
stängning 

Kontantavr. ./. 
premien besk. vid 
kontantavr. • 

Lösen 

Ingen beskattn. 
förrän aktien 
säljs. Premien 
läggs till dess 
ing.-värde' 

Reavinst på 
aktien beskattas 
vid lösen efter 
avdrag för 
premien' 

Ingen 
beskattning 
förrän aktien 
säljs, premien 
läggs till aktiens 
ing.-värde' · 

Reavinst på 
aktien beskattas 
vid lösen efter 
avdrag för 
premien' 

• Rcaförlust rår kvittas fullt ut mot vinst på marknadsnoterade aktier m.m. om optionen är 
marknadsnotcrad, annars till 70 'J·o 

' Reaförlust får kvittas fullt ut mot vinst på marknadsnoterade aktier m.m. om aktierna är 
marknadsnoterade. annars till 70 % 

Ränte-, valuta- och råvaruoptioner 

Mitt förslag: Ränte-. valuta- och råvaruoptioner beskattas enligt 
samma principer som aktieoptioner. Samma avdragsbegränsningar 
gäller för dem som för den underliggande egendomen. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Har inte uttalat sig särskilt i frågan. 
Skälen för mitt förslag: Nuvarande beskattningsregler skiljer inte på optio

ner där den underliggande egendomen är aktier eller aktierelaterade index 
och optioner där den underliggande egendomen är räntebärande värdepap
per och ränteindex eller annan egendom. 

Enligt RINK:s förslag styr beskattningsreglerna för den underliggande 
hur optioner skall beskattas. Marknadsnotcrade aktieoptioner skall således 
enligt huvudregeln beskattas enligt portföljmetoden och ränteoptioner en
ligt gcnomsnittsmetoden. Om det rör sig om valutaoptioner skall beskatt
ning ske enligt portföljmetoden i den s.k. valutatillgängsportföljen. 

Jag anser att en utgångspunkt för beskattningen av optioner bör vara att 
de så langt möjligt skall beskattas enligt samma regler som den underlig- 445 



gande egendomen. Det leder till att skattereglerna inte blir styrande för om Prop. 1989/90: 110 
en investering skall göras i ett derivatinstrument eller direkt i den underlig-
gande egendomen. Det möjliggör också enhetliga regler som är oberoende· 
av hur en derivataffär avslutas. 

Utöver de redan behandlade aktieoptionerna finns ränteoptioner (optio
ner där den underliggande egendomen är fordringar utställda i svenska kro
nor eller t.ex. ränteindex som avser räntesatser på fordringar utställda i 
svenska kronor), valutaoptioner (optioner där den underliggande egendo
men eller ränteindex avser utländsk valuta eller fordringar utställda i ut
ländsk valuta) och slutligen råvaruoptioner (optioner som avser t.ex. guld, 
koppar, kaffe eller i princip vilken annan lös egendom som helst). 

De föreslagna reglerna innebär att det på intäktssidan kommer att råda 
enhetliga bestämmelser för de olika optionsslagen. De regler som kommer 
att vara olika för de skilda grupperna av optioner finns på avdragssidan. 

Jag föreslår således att reaförluster på marknadsnoterade ränteoptioner 
avseende fordringar utställda i svenska kronor skall vara fullt kvittningsbara 
mot ränteinkomster och mot reavinster på marknadsnoterade fordringar ut
ställda i svenska kronor m.m. Överskjutande förluster är avdragsgilla till 
100 % upp till 100 000 kr. och därefter till 70 % . Förluster på icke marknads
noterade ränteoptioner är enligt huvudregeln avdragsgilla till 70 % . Om 
emellertid affären avslutas genom leverans och den underliggande egendo
men är marknadsnoterad gäller reglerna för den underliggande egendomen 
(kvittningsreglerna framgår av förslaget till 29 §jämfört med 3 § 2 mom. SIL 
och vinstberäkningsreglerna av 24 § 4 mom. SlL). 

Beträffande valutaoptioner lämnas för närvarande inget förslag. Jag åter
kommer till den frågan i höst i samband med förslag om hur valutabeskatt
ningen i övrigt skall regleras. 

När det gäller råvaruoptionerna bör samma regler som för övrig lös egen
dom som inte är avsedd för personligt bruk gälla. Reaförluster är således 
avdragsgilla till 70 % oavsett om optionen eller den underliggande egendo
men är marknadsnoterad eller inte (30 § SlL, jfr avsnitt6.9). Vinstberäk
ningsreglerna i övrigt bör för de icke aktierelaterade optionerna vara utfor
made på samma sätt som för aktieoptioner. Reglerna för vinstberäkning i 
24 § 1 och 4 mom. SIL gäller för alla typer av optioner. 

6.5.9 Reavinstbeskattning av terminer 

Mitt förslag: Vinstberäkning sker enligt genomsnittsmetoden. Vid 
terminsaffärer inträder skattskyldighet för vinst och avdragsrätt för 
förlust vid kontant slutreglering och - för säljaren - vid leverans. 

RINK:s förslag: Portföljmetoden utgör huvudalternativ för vinstberäk
ning. Skattskyldigheten för terminer inträder redan när terminskontraktet 
ingås. Vid standardiserade terminer inträder dock skattskyldighet inte 
förrän vid nettning, stängning eller leverans. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna, som framför allt stöder sig på en 
utredning av OM. är starkt kritiska och anser att förslaget är ofullständigt. 446 



Skälen för mitt förslag: En termin liknar i vissa avseenden en option men Prop. 1989/90:110 
den avgörande skillnaden är att båda parterna är bundna vid avtalet, dvs. 
den ena är skyldig att köpa egendom till visst pris och den andra är skyldig 

att sälja egendom till visst pris vid viss avtalad tidpunkt. 
Terminer kan. på det sätt som den marknadsmässiga omsättningen för 

närvarande sker. avslutas på följande fyra sätt: 
Stängning (kontant slutreglering vid löptidens slut)- pengar utväxlas men 

inga värdepapper. Vid stängning beräknas vad säljaren/köparen skulle vin

na/förlora vid en tänkt leverans. Om resultatet inte blir noll för bägge par

terna kommer den ena parten betala till den andra. Summan bestäms i för

hf11lande till hur värdet på den underliggande egendomen har förändrats. 

Det är den part för vilken kurserna har gått åt fel håll - om kursen har gått 

upp säljaren och om den har gått ned köparen - som skall betala. Den orga

niserade handeln med terminer är en tämligen ny företeelse och auktorita

tiva uttalanden om hur beskattning skall ske har länge saknats. Hittills har 

den vanligaste uppfattningen varit att terminer som avslutas genom stäng
ning skall beskattas som övrig tillfällig förvärvsverksamhet enligt 35 § 

I mom. l KL medan förluster inte är avdragsgilla. Som nämnts meddelade 

regeringsrätten den 7 februari 1990 dom (mål nr 3242-1989) i ett överklagat 

förhandsbesked från riksskatteverkets nämnd för rättsärenden. Domen gäl

ler standardiserade terminer relaterade till aktieindex och innebär att vinster 

och förluster i kontantavräkningsfallen är hänförliga till sådan tillfällig för

värvsverksamhet som avses i 18 § första stycket e 2 KL. Förluster får således 

kvittas mot vinster när det gäller standardiserade indexterminer. 

Leverans - affären fullföljs enligt kontraktet och t.ex. en aktie köps resp. 

säljs. Den påtagliga skillnaden mellan en sådan affär och en vanlig aktieför

säljning är den tid som förflyter mellan kontraktets ingående och affärens 

fullföljande. Vid terminsaffären sker köpet först vid den avtalade tidpunk

ten. När ett terminskontrakt avser aktier sker beskattning enligt aktievinst
rcglcrna i 35 § 3 mom. KL. Beträffande aktieindexterminer får ledning sökas 

i nyssnämnda rättsfall. 
Nettning - innebär att en part för att säkra sin vinst eller förlust på en viss 

nivf1 ing{1r ett motsatt terminskontrakt. Om ett kontrakt innebär att en part 

skall sälja egendom till visst pris innebär nettning att han ingår ett kontrakt 
att köpa likadan egendom för det pris till vilket han vill säkra vinsten/förlus
ten. Sedan nettning skett kan affären avslutas antingen genom leverans eller 

kontant slutreglering. Beskattningen torde följa samma regler som angetts 

för stängning resp. leverans ovan. 

Vidareförsäljning- innebär att terminen säljs vidare. En sådan transaktion 

beskattas som försäljning av övrig lös egendom enligt 35 § 4 mom. KL. 

Nuvarande regler och den praxis som har utvecklats för beskattning av ter

minsaffärer ger ett otillfredsställande resultat och är i stora delar fortfarande 

oklar. 
RINK avsåg att skapa ett heltäckande regelverk även för terminerna men 

nådde inte riktigt ända fram. RINK menar att de standardiserade termi
nerna skall behandlas förmånligare än de icke standardiserade. Därför skall 

man vänta med beskattning av terminer tills affären är avslutad. Vid icke 
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standardiserade terminer sker beskattning hos säljaren redan vid avtalstid- Prop. 1989/90: 110 
punkten. Vad som inte angavs i betänkandet var hur man skulle förfara om 
säljaren ägde resp. inte ägde de underliggande värdepapperen vid avtalstid-

punkten. 
Enligt min mening hör den lösning som väljs vara neutral både i förhål

lande till om den skattskyldige äger de underliggande värdepapperen eller 

inte och till hur affären avslutas. Även om den säljande parten äger de un

derliggande instrumenten kan det nämligen hända att han inte använder 

dem till den aktuella krminsaffären. 

Jag vill därför inte föreslå regler som fingerar försäljning av underliggande 

finansiella instrument. Bestämmelserna måste också täcka det fallet att den 

underliggande egendomen inte innehas vid någon tidpunkt eftersom de 
flesta terminsaffärer inte leder till leverans. 

Det går inte att göra några meningsfulla reavinstberäkningar innan man 

vet nettoresultatet av en terminsaffär. Till skillnad från vad som gäller vid 

utställande av en option erhåller inte nägon av parterna några pengar vid 

kontraktets ingående. Dessutom vet man varken om vinst eller förlust upp
kommer eller vem som vinner eller förlorar. Det är därför inte rimligt att i 

det läget beskatta den säljande parten för hela den avtalade köpeskillingen. 

En avgörande skillnad mellan RINK:s system och det som jag nu föreslår 

är att RINK hade portföljmetoden som en huvudmetod för aktiebeskatt

ning. Ett avdrag beräknat med hjälp av avdragskvoten kunde appliceras på 

en bruttointäkt och en beräknad nettovinst tas upp till beskattning. Detta är 
inte möjligt med genomsnittsmetoden. 

Jag föreslår därför att terminerna skall beskattas först när slutresultatet är 

känt. Det innebär att beskattning sker för det beskattningsår då leverans en
ligt kontraktet skall ske. 

Ett preliminiirt resultat kan ha blivit känt dessförinnan genom att nettning 
har ägt rum. RINK föreslår att skattskyldighet för standardiserade terminer 
skall inträda vid nettning. OM har emellertid upplyst att clearingkostnader i 
samband med terminsaffärer ofta inte blir kända till sitt belopp förrän på 

kontraktets slutdag. De beräknade clearingkostnaderna kan från nettnings
dagen till slutdagen förändras så att en affär som på nettningsdagen visade 

ett överskott på slutdagen har gått med förlust. Om en sådan kostnad skulle 

uppkomma vid ett senare beskattningsår än det då nettningsresultatet be

skattades träffas den av avdragshegränsningarna. I likhet med vad jag före

slagit beträffande optionerna föreslår jag därför att det inte görs någon skill
nad mellan standardiserade och icke standardiserade terminer. Inga termi

ner beskattas förrän d[1 leverans enligt kontraktet skall ske, även om nett

ning har ägt rum. 

Reglerna framgår av förslaget till 24 S 4 mom. fjärde stycket SIL. Att kö

paren inte beskattas vid leverans framgår av 24 * 2 mom. femte stycket SIL. 
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Tablå iiver beskattning av aktieterminer 

Kontant slut
reglcring 

Reavinst/ 
förlust be
skattas då 
fullgörandet 
skall ske.• 

Kiiparen 

Leverans 

Ingen be
skattning 
förrän 
egendomen 
säljs. Då 
som van
lig aktie
affär.') 

Kontalll slut
reglering 

Reavinst/ 
förlust be
skattas då 
fullgörandet 
skall ske.• 

Säljaren 

Leverans 

Reavinst 
eller 
förlust be
skattas vid 
fullgöran
det som en 
vanlig 
aktieaffär.') 

*) Reaförlust på marknadsnotcrad termin får kvittas fullt ut mot vinst på 
marknadsnotcradc aktier m.m. Förlust på icke marknadsnoterad termin får dras av 
till 70 %. 
') Rcaförlust på marknadsnoterad aktie får kvittas mot vinst på marknadsnotcrade 
aktier. Förlust på icke marknadsnoterad aktie får dras av till 70 % . 

Ränte-. va/lita- och råvarlllerminer 

Jag föreslår att beskattningsrcglerna för terminer med olika typ av underlig
gande egendom, på samma sätt som jag föreslagit beträffande optionerna, 

skall vara desamma som för den underliggande egendomen (avsnitt 6.5.8). 

Räntckrminer beskattas bland fordringarna enligt 29 §(avsnitt 6.6) och rå
varuterminer bland den övriga lösa egendomen enligt 30 §SIL (avsnitt 6.9). 

Beträffande valutabeskattningen avser jag att återkomma (avsnitt 6.7). 

6.5.10 Blankningsaffärer 

Mitt förslag: Vid blankningsaffärer skall inte lånet och återlämnandet 
av den sålda aktien utlösa reavinstbeskattning hos utlånaren. I stället 
beskattas den som gör blankningsaffären för de intäkter han får vid 
avyttringen och medges avdrag för kostnaderna för återanskaff
ningen. 

Om en blankningsaffär sträcker sig över ett årsskifte skall intäkten 
tas upp till beskattning senast beskattningsåret efter det år då avytt
ringen skedde. 

RINK:s förslag: Beskattning skall ske som om lånet av aktien utgör ett köp 

och återlämnandet en försäljning av den lånade aktien. 
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte kommenterat förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler i punkt 2 b femte stycket 

av anvisningarna till 36 § KL skall vid avyttring av aktie som säljaren lånat, 

s.k. blankningsaffär. skattepliktig reavinst anses ha uppkommit trots att ak

tien förvärvas efter avyttringen. Vinst eller förlust beräknas som skillnaden 

mellan vad som erhålls vid avyttringen av den lånade aktien och anskaff

ningskostnaden för den aktie som återlämnas till långivaren. Har aktien inte 

äterlämnats före utgången av året efter avyttringsåret beskattas säljaren för 

skillnaden mellan den köpeskilling han erhållit vid försäljningen och lägsta 

värdet av motsvarande aktie. Avdragsgill reaförlust anses därvid inte kunna 
uppkomma. Om aktien som återlämnas har anskaffats till ett annat värde 

29 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 1 JO Del 1 
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skall mellanskillnaden tas upp till beskattning resp. för dras av som reaför- Prop. 1989/90:110 
lust. 

Denna reglering innebär att beskattning sker som om bara en försäljning 
och ett köp hade iigt rum. I de fall täckningsköpet och återlämnandet av den 
lånade aktien inte sker före utgången av året efter avyttringsåret fingeras ett 
ersättningsköp ha gjorts till Higsta noterade kurs under återstoden av avytt
ringsåret. 

RINK (SOU 1989:33, del 111. s. 373) föreslog att blankningsaffärerna i 
stället skulle beskattas som om tv[1 köp och två försiiljningar hade gjorts, 
dvs. man skulle återgå till vad som giillde enligt ett rättsfall (RÅ 1965 ref 19) 
innan bestämmelsen i KL om blankningsaffärer infördes. I RINK:s betän
kande anmiirks ändringen beträffande blankningsaffärerna endast i special
motiveringen till föreslagna 24 * 2 mom. SIL. Det anges att förslaget inte 
innehåller någon motsvarighet till nuvarande reglering. 

Värdepappersmarknadskommitten har i betänkandet (SOU 1989:72) 
Värdepappersmarknaden i framtiden. behandlat frågan om blankningsaffä
rer ur sitt perspektiv. Kommitten konstaterar att blankningsmöjligheten ska
par förutsättningar för en högre likviditet och en effektivare prissättning på 
aktiemarknaden. Kommitten föreslår att förbudet för fondkommissionärer 
att göra äkta blankningsaffärer och viss oiikta korttidsblankning slopas men 
att hanteringen kringgärdas med vissa bestämmelser. 

RIN K:s förslag till beskattning vid blankning är att se som ett utflöde av 
valet av portföljmetoden som beskattningsmodell. De förslag jag nu lägger 
fram bygger i allt viisentligt på genomsnittsmetoden. Det finns då anledning 
att med nya utgångspunkter överväga hur blankningsaffärerna skall behand
las. De positiva effekter för den svenska viirdepappersmarknaden som vär
depappersmarknadskommitten anför som skäl för att hlankningsförbudet 
hör upphiivas inverkar också pä bedömningen. 

Blankningsaffärerna har vissa drag gemensamma med terminsaffärerna. 
Det är fråga om att sälja något som man vid avtalstidpunkten inte nödvän
digtvis äger. Det är önskvärt att skattereglerna för dessa bägge typer av affä
rer inte strider mot varandra. 

Det finns två typer av blankningsaffärer. Den ena typen är s.k. äkta blank
ningsaffärer där ett lånat värdepapper säljs vidare och ett motsvarande vär
depapper senare köps tillbaka för att återlämnas till långivaren. Den andra 
typen iir s.k. oäkta blankningsaffärer. En sadan innebär att man säljer värde
papper som man vid försäljningstillfället inte förfogar över. Därefter förvär
var man de viirdepapper som skall levereras. I det senare fallet finns det inte 
någon transaktion att beskatta utöver sjiilva blankningsaffären. 

Om en blankningsaffär enligt RINK:s förslag skall beskattas som om lånet 
i själva verket varit ett köp och en försiiljning gäller följande. A som lånar 
ut en aktie anses ha avyttrat den till marknadspriset på utlaningsdagen och 
B som lånar aktien anses ha förvärvat den till detta pris. Diircftcr säljs den 
lånade aktien vidare och B beskattas för skillnaden mellan det fiktiva för
värvsprisct och ersättningen vid avyttringen. Som regel torde den affären 
varken gå med vinst eller förlust. Därefter köper Ben ny aktie som han läm-
nar till A. A anses diirvid ha förvärvat ersiittningsaktien till det marknadspris 
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som giillde p{1 dagen för återHimnandet. Detta blir hans nya ingångsvärde. Prop. 1989/90:110 
Hos B görs en ny reavinstberäkning där detta marknadspris räknas som för-

säljningsintäkt och det pris han betalade när han köpte den får dras av. 

Denna affär torde också regelmässigt varken ge vinst eller förlust. En fler-

stegsbeskattning innebär alltså att A för ta fram värdestegringen på aktien, 

medan B som regel inte päförs någon skatt. Sådana skatteregler skulle san-

nolikt minska incitamentet för långivaren A att låna ut sina aktier för en 

blankningsaffär. 

Skälen för en blankningsaffär iir olika för de inblandade parterna. För lån

givaren innebär utlåningen, som sker mot ersättning, att han ökar avkast

ningen pt1 sitt innehav. Låntagaren. den s.k. blankaren, ges möjlighet att 

tjäna pengar i en nedåtgående marknad. 

Om A:s utlåning inte beskattas som en avyttring skulle följande gälla. B 

anses ha sålt aktien för det pris som han säljer den vidare till och han anses 

ha anskaffat den till det - ofta lägre - pris som han köper ersättningsaktien 

för. I detta fall slipper A skatta av värdestegringen på sin aktie och B, som 

gör blankningsaffären, blir beskattad för den vinst han gör på affären. 

Erempel: A äger en aktie som han har förvärvat för 100 kr. När han lanar 

ut den till B stiir den i 115 kr. B säljer den vidare för I 15 kr. B avvaktar 

därefter tills kursen har fallit till 112 kr. Då köper han en aktie och lämnar 

tillbaka den till A.Dcn är fortfarande värd 112 kr. när den lämnas till A. 

Om man beskattar alla led enligt RINK:s förslag blir resultatet följande. 

A:s vinst iir 115- HJO= 15 kr. och hans nya ingångsvärde är 112 kr. Vinst

beräkningen för B:s första affär är 115 - I 15 = 0. Vid B:s andra affär är 

vinsten 112- 112 = 0. 
Om man inte beskattar låneleden blir resultatet följande. A gör ingen 

avyttring. B beskattas för 115 -112 = 3 kr. 

Jag anser att det leder till ett riktigare skatteutfall att inte se lånetransaktio

nen i sig som ett köp och en försiiljning utan att i stället beskatta B för even

tuell vinst. Den skattemässiga synen pii blankningsaffärerna är helt avgö

rande för om det skall förekomma några äkta blankningsaffärer. Skattesyste

met bör vara neutralt i detta hänseende och lämna möjligheten öppen så att 

ett eventuellt slopande av blankningsförbudet för fondkommissionärerna 

kan fä Je avscJJ;i positiva effekterna för värdepappersmarknaden. Jag före

slår därför att det i lagstiftningen förs in ett förtydligande av vilket följer att 

dessa l{u1 inte är att betrakta som en avyttring (24 § 2 mom. första stycket 

SIL). lntiikter för utlåning bör beskattas som intäkt av kapital på samma sätt 

som utdelning. Motsvarande kostnad blir avdragsgill för låntagaren (3 § I 

och 2 mom. SIL). 

I det nya skattesystemet kommer ett samhällsekonomiskt ovidkommande 

incitament till blankningsaffärer att försvinna, nämligen tvåårsregeln. I dag 

finns det ett intresse för utlimaren att kunna få fram en viss avkastning på 

sitt innehav av lildre aktier utan att bryta innehavstidcn. Om ett nytt innehav 

anses ha p~1börjats skall ju l<IO t:;>i;, av vinsten tas upp till beskattning i stället 

för 50 % av vinsten. 

Systematiken i det nu föreslagna skattesystemet är st1dan att det fordras 
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en undantagsregcl för att beskattningen skall skjutas upp i fall där intäkten Prop. 1989/90: 110 

uppträder ett år och motstående kostnad först ett senare år. Ett sådant un-

dantag har föreslagits beträffande optioner med en löptid pa högst ett år. I 
alla andra fall beskattas bruttointäkten år ett och avdragsposten uppträder 

som en reaförlust och riskerar att omfattas av avdragsbegränsningar vid det 

senare beskattningsåret. 

Försäljning enligt terminskontrakt beskattas enligt mitt förslag inte förrän 

resultatl.'t av hela affären har blivit känt. Vid terminsaffärer utgår normalt 

ingen betalning förrän på kontraktets slutdag. Jag har därför i de fallen an

sett att beskattningen skall kunna skjutas upp till slutdagen oavsett kontrak

tets löptid. Vid utfärdande av optioner utgår däremot regelmässigt en pre

mie redan vid utfärdandet. Jag har därför föreslagit regler som innebär att 

beskattningen för skjutas upp högst ett år för att möjliggöra en fullständig 

reavinstberäkning vid beskattningen. Vid blankningsaffärer erhåller blanka

rcn hela försäljningsintäkten innan hans kostnader för återanskaffning upp

kommer. I likhet med vad som gäller för utfärdande av optioner anser jag 

att beskattningen inte i samtliga fall bör få skjutas upp till dess återanskaff

ningskostnadcn har uppkommit. Däremot bör beskattningen kunna skjutas 

upp ett år om affären sträcker sig över ett årsskifte och det således inte går 

att göra en vinstberäkning år ett. 

För att inte blankningsinstitutct skall kunna användas som ett sätt att 

skjuta upp beskattningen av sedvanliga försäljningar bör regeln om tidpunk

ten för skattskyldighetens inträde kompletteras. Om den skattskyldige redan 

innehar aktier av det slag vilket uppges varit föremål för blankning skall de 

redan innehavda aktierna i första hand anses ha avyttrats. Detta framgick 

inte av lagrådsremissen. 

Blankningsaffärer som sträcker sig över mer än två årsskiften kan med den 

valda lösningen komma att träffas av negativa skatteeffekter. Hela återan

skaffningskostnadcn riskerar att få dras av till endast 70 l,'f, niimligen om 

det rör sig om icke marknadsnoterade aktier eller om det inte finns några 

marknadsnoterade aktievinster att kvitta emot. 

Bestiimmelserna finns intagna i 24 * 2 mom. första stycket resp. 24 § 4 

mom. femte stycket SIL. 

6.5.11 Strukturrationaliseringar 

Mitt förslag:Då aktier i andra bolag än fämansföretag avyttras mot 
ersättning som utg{ir uteslutande i form av nyemitterade aktier i det 
köpande företaget skall uppskov med reavinstbeskattningen erhållas. 
Vid avyttring av aktier i fåmansföretag kan uppskov erhållas efter an
sökan hos skattemyndigheten. Ilar uppskov erhållits och flyttar den 
skattskyldige friinlandet skall avskattning ske om avyttringen skedde 
till ett utliind$kt bolag. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna iir genomgående positiva till för
slaget. 
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Skälen för mitt förslag: Liksom i fråga om avskattning av optioner och Prop. 1989/90:110 
konvertibla skuldebrev finns här särskilda skäl att medge uppskov med be-

skattningen. 
När ett aktiebolag förvärvar aktierna i ett annat bolag och köpet motiveras 

av att bolagens verksamhet skall integreras eller samordnas innebär detta 
ofta en strukturrationalisering som är önskvärd frän samhällsekonomisk syn

punkt. Enligt gällande regler kan regeringen helt eller delvis medge skatte

frihet vid avyttring av äldre aktier om beskattningen kan antas hindra struk

turrationalisering som anses önskvärd från allmän synpunkt. 
Det finns anledning att slopa det resurskrävande dispensförfarande som 

tillämpas i dag. Jag föreslår således att uppskov med beskattningen regel

mässigt erhålls då aktier avyttras mot vederlag som uteslutande utgår i form 

av nyemitterade aktier i det köpande bolaget. Detta föreslogs redan av kapi

talvinstkommitten (SOU 1986:37). Förfarandet blir enklare från administra

tiv synpunkt och leder till skillnad från dagens regler inte till definitiv skatte

befrielse. I och med att förslaget innebär ett uppskov med beskattningen 

utan annan prövning än den som sker vid granskningen av deklarationen an
ser jag att regeln bara bör gälla fall där betalning sker uteslutande i nyemitte

rade aktier och endast för aktier och inte konvertibla skuldebrev. 

Som lagrådet har påtalat finns inte längre några formella krav på struktur

rationaliseringsvinster. Dessa transaktioner torde dock regelmässigt genom
föras av strukturella skäl. varför jag anser att kravet på sådan prövning kan 

slopas. 
Till skillnad från vad som framgår av lagrådsremissen föreslår jag att det 

klart bör framgå att reglerna gäller vid avyttring av aktier till såväl svenska 

aktiebolag som utländska motsvarande bolag. En sådan utformning av re

geln underlättar internationella omstruktureringar. Denna justering kräver 

dock en kompletterande reglering som säkerställer svensk beskattning i vissa 

utflyttningsfall. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen i 6 § I mom. a SIL iir fysisk person 

under en tioårsperiod från det att han avflyttade från riket skattskyldig för 
reavinst vid avyttring av bl.a. aktier utgivna av svenska aktiebolag. Denna 
regel föreskriver däremot inte ni1gon skattskyldighet för aktier utgivna av 
utländskt bolag. Den som utan att skattepliktig vinst skall anses uppkomma 
byter till sig utländska aktier skulle därmed komma att undgå svensk skatt 

helt om han avvaktar med försäljningen till dess han flyttat från riket. Jag 
föreslår därför att den vinst som p[1 grund av den här diskuterade uppskovs

regeln inte beskattades vid bytet skall beskattas vid den tidpunkt då den 

skattskyldige flyttar från Sverige. 

För aktier i fåmansbolag föreslår jag särskilda regler för beskattning av 

reavinster i vissa fall (avsnitt 6.8). För att dessa särregler inte skall kringgås 

genom att aktier i ett fåmansbolag först byts mot andra aktier vilka sedan 

säljs föreslår jag en individuell dispensprövning vad gäller förvärv av aktier 

i fämansbolag. 
Motivet för de särskilda reglerna för fåmansbolag är att säkerställa att ar

betsinkomster som sparas i bolaget beskattas likformigt med andra arbetsin-

komster. För delägare i fåmansbolag som kan visa att förhållandena är så-
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dana att beskattning inte skall ske i inkomstslaget tjänst bör det därför finnas Prop. 1989/90: 110 
möjlighet att ansöka om uppskov med beskattningen i de fall aktier i fåmans-
bolaget avyttrats mot vederlag som uteslutande utgår i form av aktier i det 

köpande bolaget. Jag föreslår därför att uppskov i sådana fall skall kunna 
medges efter ansökan hos skattemyndigheten. 

Vid uppskov med beskattningen inträder skatteplikt bortsett från utflytt
ningsfallen först niir de nyemitterade aktier som erhållits i utbyte avyttras. 

Vid beräkning av anskaffningsvärde enligt genomsnittsmetoden får de er

hållna nyemitterade aktierna överta anskaffningsvärdet från de aktier som 
lämnats i utbyte. 

Bestämmelserna återfinns i 27 § 4 mom. SIL. 

6.5.12 Tvångsavyttringar 

Mitt förslag: För tvångsavyttringar skall inte längre gälla några särreg
ler. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att vissa lätt
nader kan vara påkallade med tanke på att avyttring sker vid en tidpunkt 
över vilken aktieägaren inte råder. De flesta instanserna har dock inte mot

satt sig förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Nu gällande regler innebär att den skattskyldige 

vid en tvångsavyttring får tillämpa de regler som gäller för aktier som inne

hafts i två år eller mer. även om aktierna innehafts kortare tid. 

I ett system där det innebär en fördel att sälja egendomen efter viss minsta 
innehavstid lir det rimligt att ha regler som ger den skattskyldige samma för
del om han tvingas avbryta innehavet innan denna minsta innehavstid har 
uppnåtts. 

Förevarande förslag till reavinstbeskattning innehåller inte några tidsgrän
ser som reglerar skattepliktens omfattning för aktier. Det finns då inte heller 
skäl att ha särskilda regler för det fallet att en skattskyldig tvingas avyttra sin 
egendom. Även förenklingsskäl talar mot en särbehandling av tvångsfallen. 

Några särregler föreslås därför inte. 

6.5.13 Benefika överlåtelser 

Mitt förslag: Vid förvärv genom arv. testamente, gåva eller bodelning 
mellan makar skall mottagaren tillgodoräkna sig ett anskaffnings
värde som motsvarar vad den tidigare ägaren med tillämpning av ge
nomsnittsmetoden skulle ha fått dra av om han sålt aktierna. Vid gåva 
och bodelning skall den tidigare ägaren minska sitt anskaffningsvärde 
med samma belopp. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Har inte motsatt sig förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Nuvarande regler innebär att gåvotagaren övertar 

det historiska anskaffningsvärde som givaren en gång förvärvade egendo

men till. 
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De nu föreslagna aktievinstreglerna innebär att en genomsnittsberäkning Prop. 1989/90:110 
alltid skall göras när man bestämmer avdragsgillt anskaffningsvärde. På sikt 
eftersträvas också att de genomsnittliga anskaffningsvärdena fastställs lö-
pande från år till år (avsnitt 6.5.14). Det innebär i så fall att de skattskyldiga 
inte kommer att behöva bevara dokumentation över de historiska värdena. 
Detta innebär en förenkling både för de enskilda och för myndigheterna. 
Denna förenkling skulle motverkas om det historiska värdet skulle behöva 
tas fram vid benefika överlåtelser. Om de historiska anskaffningsvärdena 
skulle överföras i dessa fall skulle det också innebära ett avsteg från princi-
pen om en likformig beskattning. Syftet med reglerna bör vara att benefika 
överlåtelser inte skall innebära att det totala skatteuttaget blir annorlunda 
än om givaren hade sålt aktierna och gett bort pengarna. 

Jag föreslår därför att givarens anskaffningsvärde skall minskas med det 
värde han skulle ha fått tillgodoräkna sig om han i stället hade sålt aktierna 
och att mottagaren får överta samma anskaffningsvärde. 

Om gåvotagaren redan äger aktier av samma slag som de han erhåller i 
gåva. skall således det genomsnittliga anskaffningsvärdet efter gåvan juste
ras med det övertagna anskaffningsvärdet. 

Vid förvärv genom arv och testamente samt bodelning mellan makar bör 
samma principer gälla som vid gåva. 

Bestämmelsen återfinns i 24 § I mom. tredje stycket SIL. 

6.5.14 Kontroll av anskaffningsvärden 

Mitt förslag: Frågan om en obligatorisk uppgiftsskyldighet om aktie
överlåtelser och årlig fastställelse av genomsnittliga anskaffningsvär
den utreds vidare. 

En schablonanskaffningsregel om 20 % behålls övergångsvis. 

RIN_K:s förslag: VPC eller fondkommissionärerna skulle rapportera an
skaffningvärdena vid överlåtelser av aktier m.m. till skattemyndigheterna. 

Remissinstanscrna: VPC påpekade att bolaget inte hade tillgång till de 
uppgifter som förutsätts för inrapportering av anskaffningsvärden i samband 
med aktieöverlåtelser. Datainspektionen förutsätter att inspektionen får 
medverka om förslag till regler om rapportering av anskaffningsvärden 
skulle föreslås. 

Företrädare för fondkommissionärerna är allmänt skeptiska till inrappor
tering av anskaffningsvärden och framhåller att det fört.ex. förvaltarregist

rerade aktier inte går att direkt hänföra anskaffningsvärdet till viss fysisk 
person. 

Skälen för mitt förslag: Vid portföljmetoden var fastställda anskaffnings
värden ett nödvändigt inslag. Årets avdragskvot kunde inte beräknas om 
inte alla anskaffningsvärden fanns samlade. Detta är inte fallet beträffande 
genomsnittsmetodcn. Här räcker det i och för sig att ta fram endast de ak
tuella anskaffningsvärdena först när vinsten av en försäljning skall beräknas. 

Det föreligger dock svårigheter för taxeringsmyndighetcrna att kontrol
lera de uppgifter som ligger till grund för den skattskyldiges genomsnittsbe- 455 



räkning. Genomsnittsmetoden ställer vidare betydande krav på den skatt- Prop. 1989/90:110 
skyldige. Detta var ett betydelsefullt inslag i kritiken mot kapitalvinstkom-
mittens förslag till reavinstbeskattning av aktier enligt genomsnittsmetoden. 

För att göra kontrollen effektiv och för att förenkla för den skattskyldige 

är det därför önskvärt att anskaffningsvärdena fastställs varje år även vid till

lämpning av genomsnittsmetoden. 
För effektiviteten i aktievinstbeskattningen är det vidare väsentligt att 

vinstberäkningarna kan göras automatiskt. Sedan skattemyndigheterna har 

fått uppgifter om intäkter vid avyttring skall myndigheten kunna utföra 
vinstberäkningen på grundval av redan tidigare registrerade anskaffnings

värden. Det skulle innebära att antalet skattskyldiga som kan använda för

enklad självdeklaration kan öka betydligt. Innan ställning tas till ett sådant 

system krävs dock ytterligare underlag för att belysa dess effektivitet, kost

naderna och de integritetsfrågor som aktualiseras. Jag vill emellertid under

stryka vikten av att alla möjligheter tas till vara när det gäller att i praktiken 

upprätthålla det åsyftade skatteuttaget. 

Sclzablonanskajfningsvärden 

Som jag berört i anslutning till beskrivningen av genomsnittsmetoden (av
snitt 6.5.3) är det nödvändigt att ha kvar en regel om beräkning av schablon

anskaffningsvärde så länge inte alla anskaffningsvärden har fastställts. 

Efter förebild från den schablonregel som finns i dagens regler bör an

skaffningsvärdet fä beräknas till en kvotdel av försäljningsintäkten. Vikten 

av en effektiv aktievinstbeskattning talar för ett relativt lågt schablonan

skaffningsvärde. Å andra sidan kan man inte bortse från att svårigheter allt

jämt föreligger att visa den verkliga anskaffningskostnaden, speciellt när ak
tier förvärvats genom ett bcndikt fång. En lämplig avvägning uppnås om 
20 % av försäljningsintäkten efter avdrag för försäljningskostnader får tas 

upp som anskaffningsvärde. 
Som lagrådet har påpekat bör det klart framgå att ett schablonmässigt an

skaffningsvärde inte får tillämpas när en skattskyldig övertar ett anskaff
ningsvärde från överlåtaren vid ett benefikt fång. 

Schablonregeln återfinns i förslaget till 27 ~ 2 mom. andra stycket SIL. 

6.5.15 Övergångsbestämmelser 

Mitt förslag: Bestämmelserna bör ti!Himpas på avyttringar som iiger 
rum fr.o.m. den 1januari1991. De bör vidare tillämpas på avyttringar 
som ägt rum dessförinnan men som bl.a. på grund av att den s.k. 
första kronan inte betalats skall tas upp till beskattning först vid 1992 
eller senare års taxering. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Har inte kommenterat förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare berört (avsnitt 6.2.6) föreslår jag 

en ny regel om tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skattskyldighet 

skall enligt huvudregeln inträda vid avyttringstidpunkten, dvs. när bindande 456 



avtal om avyttring har träffats. Det innebär ett slopande av den i praxis utbil- Prop. 1989/90: 110 
dade regeln om att en första betalning av köpeskillingen - första kronans 

princip - är avgörande för när skattskyldigheten inträder. 
Det är inte tillåtet att med retroaktiv verkan ändra tidpunkten för skatt

skyldighetens inträde. Jag föreslår därför att första kronan skall fortsätta att 
vara avgörande för beskattningstidpunkten beträffande de avyttringar som 

har gjorts före den l januari 1991. Däremot skall de nya skattereglerna till
lämpas på de avyttringar som beskattas efter lagens ikraftträdande, dvs. 

fr.o.m. 1992 års taxering. För s.k. tilläggsköpeskilling skall dock äldre regler 
för beräkning av reavinsten tillämpas med undantag av bestämmelsen om att 

endast 50 % (resp. 40 %) av vinsten är skattepliktig. 
Förslagen finns i punkterna 2 och 3 av övergångsbestämmelserna till SIL. 

Gamla rea/ örluster 

RINK förslår att gamla sparade reaförluster, som uppkommit vid 1991 och 

tidigare års taxeringar, skall vara avdragsgilla även sedan de nya reglerna 

trätt i kraft. De skall dock i princip få dras av bara i den utsträckning som 

nuvarande regler medger. Jag anser att förslaget bör genomföras. 
Regeln återfinns i punkt 6 av övergångsbestämmelserna till SIL. 

6.5.16 Gränsdragningen mot näringsverksamhet 

I det nuvarande systemet beskattas reavinst vid icke yrkesmässig avyttring av 

aktier och andra värdepapper i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. 
Detta gäller oberoende av om tillgångarna innehafts i kapitalplaceringssyfte 

eller om innehavet betingats av näringsverksamhet. 

I fråga om enskilda näringsidkare saknas det enligt min mening anledning 

att gå ifran de nuvarande principerna. Även i det nya systemet bör således 

vinst vid icke yrkesmässig avyttring av näringsbetingade aktier behandlas på 

samma sätt som vinst på kapitalplaceringsaktier. Beskattning kommer där
med att ske i inkomstslaget kapital. 

Även vinst vid icke yrkesmässig avyttring av andra finansiella instrument 
än aktier. t.ex. andelar i ekonomiska föreningar och handelsbolag samt låne
fordringar, bör - med ett undantag - beskattas i inkomstslaget kapital. Un

dantaget- som inte tagits upp i lagrådsremissen - avser andelar i kooperativa 
föreningar där innehavet betingas av näringsverksamhet, t. ex. andelar i de 
producentkooperativa föreningarna inom jord- och skogsbruket. Sådana an
delar kommer nämligen att räknas som tillgångar vid beräkning av kapita

lunderlaget vid avsättning till skatteutjämningsreserv (jfr punkt 1 av anvis

ningarna till 22 s KL). För att ett materiellt riktigt beskattningsrcsultat skall 

erhållas föranleder detta att en eventuell vinst vid avyttring beskattas i nä

ringsverksamheten. 

När det gäller aktiebolag och andra juridiska personer som avses i 10 a S 
SIL avses all beskattning ske i inkomstslaget näringsverksamhet (avsnitt 

8.5). Reavinst vid icke yrkesmässig avyttring av finansiella instrument skall 

således tas upp till beskattning i detta inkomstslag. Beräkningen av vinst el
ler förlust sker dock enligt de regler som gäller för inkomstslaget kapital. 

Detta innebär bl.a. att genomsnittsmetoden blir tillämplig. 457 



Vad avser handelsbolag innebär mitt förslag i det aktuella hänseendet (av- Prop. 1989/90: 110 
snitt 8.11) att samma principer skall gälla som för aktiebolagen. Detta inne-
bär en ändring i förhållande till förslagen i lagrådsremissen. 

6.6 Reavinstbeskattning av fordringar 

6.6. J Reavinstberäkningen 

Mitt förslag: Reavinster på fordringar utställda i svenska kronor be
räknas enligt genomsnittsmetoden. 

Evig beskattning på fordringar införs och avtrappningen av den 
skattepliktiga andelen av vinsten slopas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Har i stort sett varit positiva. 
Skälen för mitt förslag: Jag har i det föregående beskrivit genomsnittsme

toden för beskattning av aktier. Det är angeläget att reavinstbeskattningen 
av olika typer av tillgångar blir så likformig som möjligt. Jag föreslår därför 

att genomsnittsmetoden skall användas även för fordringar. 

Gränsdragningen mellan vilka värdeförändringar beträffande fordringar 
som är att betrakta som ränta och vilka som är att betrakta som reavinst, har 

hittills varit ett av de stora problemen vid beskattning av fordringar. 

För vissa slags skuldebrev - bankcertifikat, statsskuldväxlar och skatt

kammarväxlar - gäller enligt specialreglering ( 41 e § KL) att alla värdeför

ändringar skall beskattas som ränta. I övrigt har gränsdragningen fått göras 

i praxis. 
Anledningen till problemen är att ränta resp. reavinst beskattas så olika i 

dagens system. Räntebeskattning innebär att värdeökningen beskattas fullt 
ut hos långivaren. Vid reavinstbeskattning reduceras däremot den skatte
pliktiga delen av reavinsten med hänsyn till den tid ett skuldebrev innehafts. 
Efter fem års innehav är hela vinsten skattefri och en reaförlust är inte längre 
avdragsgill. Reaförluster är bara avdragsgilla mot reavinster medan avdrags
rätten för ränteutgifter i princip är fri. Om ränteutgifterna ger upphov till 

underskott får detta dock inte med full verkan kvittas mot intäkter i andra 

förvärvskällor. Genom reglerna om skatte beräkning för tilläggsbelopp är det 

skattemässiga värdet av det uppkomna underskottet högst 40 % . Underskott 

som inte har kunnat utnyttjas får sparas i sex år. 

Kapitalvinstkommitten föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 1986:37) Rea

vinst Aktier Obligationer. att all värdeförändring på skuldebrev, både ränta 

och reavinst, skulle beskattas i inkomstslaget kapital, dvs. som ränta. 
En av de stora fördelarna med mitt förslag att slå samman de nuvarande 

inkomstslagen kapital och tillfällig förvärvsverksamhet och tillämpa en en

hetlig skattesats på nominellt beräknade vinster (avsnitt 6.2.1 ), är att proble

men med gränsdragningen mellan ränteinkomster och reavinster i stor ut
sträckning försvinner. 

Såväl ränta som reavinst kommer därmed att beskattas med den enhetliga 

proportionella skattesats på 30 % som föreslagits för inkomstslaget kapital. 458 



Som RINK påtalar leder avtrappningen av den skattepliktiga andelen av Prop. 1989/90:110 
vinsten till inlåsningseffekter och krångliga skatteregler. På de av RINK an-
förda skälen föreslår jag därför beträffande fordringar och liknande finan-
siella instrument att beskattningen görs evig och att avtrappningen tas bort. 

Gränsdragningen mellan ränteintäkter och reavinster kommer att ha bety
delse även med mitt förslag vad gäller tidpunkten för skattskyldighetens in
träde. Ränteinkomster beskattas löpande vart efter de betalas ut. Som rea
vinst eller reaförlust räknas sådan värdeförändring som inte beror på och kan 
beräknas på grundval av låneavtalet. Sådana värdeförändringar skall även 
fortsättningsvis beskattas först när de realiseras genom avyttring av ford
ringen. På motsvarande sätt är räntekostnader avdragsgilla löpande vart ef
ter de betalas ut medan reaförlustavdrag förutsätter en avyttring. 

Det kommer fortfarande finnas andra skillnader i behandlingen på av
dragssidan vilket jag strax återkommer till. 

Bestämmelserna om beskattning av fordringar finns i 29 § SIL. 

6.6.2 Avdragsbegränsning för reaförluster 

Mitt förslag: Reaförluster skall enligt huvudregeln vara avdragsgilla 
till 70 %. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: De instanser som representerar näringslivet är kritiska 

till avdragsbegränsningen. Företrädare för myndigheter, dock inte riksgälds

kontoret, är positiva till begränsningen. RSV hävdar att reaförluster på ford
ringar mellan privatpersoner av kontrollskäl inte borde få dras av alls. Riks
gäldskontoret menar att avdragsbegränsningen kan ge negativa återverk
ningar på statens upplåning. 

Skälen för mitt förslag: Förutom sammanslagningen till det utvidgade in
komstslaget kapital föreslår jag ytterligare några övergripande förändringar 
beträffande kapitalbeskattningen. En sådan förändring är att reaförluster 
som huvudregel skall vara avdragsgilla till 70 % (avsnitt 6.2.3). 

Som jag strax återkommer till (avsnitt 6.6.3) föreslår jag ett undantag från 
begränsningen till 70 % för marknadsnoterade fordringar. 

Av kontrollskäl och skattekreditskäl är det motiverat att inte medge av
drag för mer än 70 % av reaförluster. Att som RSV föreslår slopa avdragsrät
ten helt för vissa förluster anser jag dock inte nödvändigt. För fordringar 
mellan privatpersoner kan i många fall en reaförlust vara att hänföra till per

sonliga levnadskostnader. En sådan förlust bör naturligtvis inte bli avdrags

gill. 
Derivatinstrument (optioner och terminer) där den underliggande egen

domen är fordringar, bör som anförts (avsnitt 6.5.8 och 6.5.9) också omfattas 

av de bestämmelser som föreslås för fordringarna. De föreslagna avdragsbe
gränsningarna gäller således även för räntederivaten. Även finansiella in
strument som grundar sig på t.cx. ett ränteindex men där det inte går att 
avsluta affären genom att påkalla leverans av ett värdepapper, faller in under 

definitionen. Som framgått (avsnitt 6.5.5) föreslår jag att andelar i aktiefon- 459 



dcr alltid skall beskattas bland aktierna. Det kommer således inte finnas Prop. 1989/90: 110 
några regl.:r motsvarande dagens regler för avkastningsfonder. Som nämnts 
i sammanhanget skall vissa räntebärande finansiella instrument enligt mitt 

förslag beskattas enligt akticvinstreglerna. Det gäller bl.a. konvertibla skul-
debrev och vinstandelsbevis. 

Huvudregeln för begränsning av avdragsrätten finns intagen i 3 § 2 mom. 

SIL. 

6.6.3 Marknadsnoterade fordringar 

Mitt förslag: Värdeförändringar på marknadsnoterade fordringar ut
ställda i svenska kronor beskattas som ränta. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 
Remissinstanserna: Remissinstanserna är positiva till förslaget. De mot

sätter sig dock att det föreslagna ränteavdragstaket skall gälla reaförluster 
på de aktuella fordringarna. 

Skälen för mitt förslag: Generellt föreslår jag för inkomstslaget kapital att 
reaförlustcr skall vara avdragsgilla till 70 %. 

Denna begränsning i avdragsrätten har motiverats av kontrollskäl och 

skattekreditskäl. RINK föreslår att begränsningen inte skall gälla marknads
noterade skuldebrev utställda i svenska kronor. Värdeförändringarna på 
dessa skuldebrev är i allmänhet små och det finns stora möjligheter att kon
trollera innehavet hos enskilda skattskyldiga. Det finns därför inte lika stora 

skäl att låta avdragsbegränsningen gälla dem. 
Som nyss nämnts (avsnitt 6.6.1) kommer det att finnas vissa kvarvarande 

gränsdragningsproblem mellan ränta och reavinst när det gäller värdeför
ändringar på fordringar, framför allt på avdragssidan. RINK:s förslag att 
reaförlustcr skall beskattas som ränteutgifter löser gränsdragningsproble
men samtidigt som verkningarna av avdragsbegränsningen för reaförlus
terna mildras. Detta förslag fär ytterligare en dimension genom de kvitt
ningsreglcr som föreslås för räntor (avsnitt 6.3.3). Enligt mitt förslag skall 
nämligen ränteutgifter obegränsat få kvittas mot ränteintäkter. Det gör att 
det är viktigt att även på intäktssidan avgöra vad som är ränta resp. reavinst. 

Jag föreslftr därför att reavinster på marknadsnoteradc fordringar ut
ställda i svenska kronor behandlas som ränteintäkter och att reaförluster be
handlas som räntekostnader. 

Det innebär att reaförluster på marknadsnoterade svenska fordringar får 
kvittas fullt ut mot såväl reavinster på samma typ av fordringar. som mot 
ränteintäkter. Reaförluster som inte kan kvittas mot dessa intäkter är fullt 
avdragsgilla upp till 100 000 kr. resp. 10 000 kr. beroende på den skattskyldi
ges atdcr. Reaförlustcr därutöver är avdragsgilla till 70 %. Vidare får ränte
utgifter kvittas fullt ut mot reavinster på de aktuella fordringarna. 

De föreslagna reglerna finns i 29 § 2 mom. jämfört med 3 § 2 mom. SIL. 
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6.6.4 Premieobligationer 

Mitt förslag: Inga ändringar föreslås beträffande beskattningen av 
vinst vid vinstdragning på premieobligationer. 

Reaförluster på premieobligationer blir avdragsgilla till 70 %. 

RINK:s förslag: Vinst vid vinstdragning på svenska premieobligationer 

skall vara skattepliktig i inkomstslaget kapital. Reaförluster är avdragsgilla 

som räntekostnader. 
Remissinstanserna: Många instanser har ställt sig avvisande till förslaget, 

bl.a. riksgiildskontoret. Förslaget anses krångla till hanteringen och inte in
nebära så stora rättvisevinster att det kan motivera förändringen. 

Skälen för mitt förslag: Vinster vid vinstdragning på svenska premieobli

gationer är enligt nuvarande regler inkomstskattefria. 
RlNK menar att dragningsvinster på premieobligationer bör beskattas på 

samma sätt som reavinst eller ränta på obligationer. Om dragningsvinster 

inte inkomstbeskattas påverkar de nämligen inte inkomstprövade bidrag och 

avdrag. såsom bostadsbidrag resp. extra avdrag för pensionärer. 
Jag håller i och för sig med RINK om att strävan mot en neutral beskatt

ning talar för att inkomstbeskatta även dragningsvinster på premieobligatio

ner. Genom att det enbart finns en utgivare av premieobligationer - staten 

genom riksgäldskontoret - kan, när skatteutaget är proportionellt, i stort 
sett samma effekter uppnås genom att skatt tas ut hos utgivaren eller att som 
för närvarande avkastningsnivån avvägs med beaktande av att vinsterna inte 

träffas av skatt. De av RINK påtalade effekterna av skattefrihet är enligt min 

mening inte skäl nog att infoga dragningsvinsterna i inkomstbeskattningen. 

Jag föreslår därför ingen ändring beträffande beskattningen av dessa vins

ter. 
Däremot anser jag att det kan finnas skäl att vara mindre generös än vad 

RINK har föreslagit vad gäller reaförlustcr på premieobligationer. Jag tän

ker då närmast på de reaförluster som kan uppkomma genom att obligatio
ner avyttras omedelbart efter en dragning. Premieobligationer är marknads
noterade. Om ingen vidare inskränkning införs kommer de därför att träffas 
av de förmänliga regler som gäller för marknadsnoterade fordringar ut
ställda i svenska kronor. dvs. reaförluster blir i de flesta fall avdragsgilla till 
1()0 %. 

I nuvarande lagstiftning finns särskilt hårda restriktioner när det gäller av

dragsrätten för premieobligationer. Fr.o.m. 1983 ärs taxering gäller att för

luster pt1 premieobligationer. som emitterats efter år 1980. får kvittas endast 

mot reavinster på premieobligationer. Dessa regler infördes för att hindra de 

skattskyldiga friln att kvitta bort andra reavinster genom att skaffa sig reaför

luster pi1 premieobligationer och samtidigt kunna kvittera ut dragningsvins

ten på dessa skattefritt. 
Jag föreslår därför att sådana förluster i det nya skattesystemet skall vara 

avdragsgilla till högst 70 9r. 
Bestämmelsen återfinns i 29 li 2 mom. SIL. 
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6.6.5 Räntekompensation 

Mitt förslag: Ersättning i samband med förvärv av skuldebrev för upp
lupen men inte förfallen ränta (räntekompensation) behandlas som en 
del av anskaffningsvärdet för skuldebrevet. Den får således dras av 
först i samband med en avyttring. 

Mottagen räntekompensation behandlas hos säljaren som en del av 
försäl jningsintäkten. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 
Remissinstanscrna: En majoritet av dem som uttalat sig beträffande för

slaget är negativa. TCO tillstyrker förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Frågan om beskattning och avdragsrätt i samband 

med s.k. räntekompensation har varit föremål för upprepade ingripanden 

från lagstiftaren. 
Om en fordran överlåts sedan räntan har börjat löpa men ännu ej förfallit 

till betalning. betalar köparen en särskild ersättning till säljaren för den del 
av räntan som belöper på säljarens innehavstid. Säljaren beskattas enligt fast 
praxis för denna räntekompensation på samma sätt som för ränta enligt hu
vudregeln i 38 § 1 mom. KL. För resterande del av köpeskillingen som avser 
själva skuldebrevet kan därutöver reavinstbeskattning komma i fråga. När 
räntan sedermera blir tillgänglig för lyftning beskattas köparen för hela rän
tebeloppet. Om en köpare har betalat räntekompensation är denna enligt 
punkt 2 andra stycket av anvisningarna till 39 § KL avdragsgill som skuld
ränta först det beskattningsår då den ränta kompensationen avser, förfaller 
till betalning. Har förvärvaren i sin tur överlåtit skuldebrevet tillsammans 
med rätten till ränta innan räntan förfallit till betalning. är dock räntekom
pensationen avdragsgill först det beskattningsår då betalning för skuldebre
vet erhålls. Dessa avsteg frän kontantprincipen har kommit till i syfte att för
hindra skatteanpassning genom att räntekompensationen dras av tidigare år 
än ränteutbetalningen/avyttringen av skuldebrevet beskattas och därmed en 
skattekredit uppnås. 

Denna typ av uppdelning av köpeskillingen med hänsyn till upplupen av
kastning tillämpas inte när det gäller värdepapper som beskattas som aktier. 

Hela köpeskillingen vid förvärv av aktier är avdragsgill först i samband med 
avyttringen även om den till någon del avser ersättning för utdelning som 

ännu inte betalats ut. 
Redan de generella regler som jag föreslår om att ränta och reavinst skall 

beskattas enligt samma principer innebär en minskning av problemen med 
uppdelning av köpeskillingen för ett skuldebrev mellan ersättning för själva 
skuldebrevet och räntekompensation. 

RINK föreslår att man skall förenkla systemet ytterligare genom att 
medge avdragsrätt för riintekompensationen först när skuldebrevet avyttras. 
dvs. enligt samma princip som gäller för aktierna. 

Det har hävdats att det föreligger en avgörande skillnad mellan ersätt
ningen för framtida utdelning på aktier och räntekompensation för ett skul
debrev. För skuldebreven går det nämligen att exakt räkna ut vad den fram-
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tida avkastningen kommer att bli. medan när det gäller aktier utdelningens Prop. 1989/90:110 

storlek varierar. 
Jag anser dock inte att den skillnaden bör föranleda att nuvarande krång

liga regler behålls när det gäller skuldebreven. Tvärtom anser jag förslaget 
vara en angelägen förenkling som dessutom ger ett visst överskott till stats

kassan. 
Det nu föreslagna systemet för beskattning av fordringar och räntor inne

bär att eventuell reaförlust förorsakad av utgiven räntekompensation får 

dras av till 100 % mot ränteintäkter om det rör sig om en marknadsnoterad 
fordring utställd i svenska kronor. Detta är en lindring i förhållande till 

RINK:s förslag om avdragsbegränsningar. Den föreslagna förändringen av

seende räntekompensation får därför inte lika negativa konsekvenser för 

vissa skattskyldiga som i RINK:s skattesystem. 

Den föreslagna regleringen beträffande räntekompensation, bör således 

införas. 
Lagrådet har i sitt yttrande påpekat att den föreslagna regleringen är utfor

mad med beaktande endast av köparens situation. Jag föreslår att reglerna 

kompletteras så att räntekompensation även hos säljaren skall behandlas 

som en del av försäljningsintäkten vid reavinstberäkningen. 

Bestämmelsen finns i 3 § 6 mom. andra stycket SIL. 

6.6.6 Benefika överlåtelser 

Mitt förslag: Skattskyldighet gäller även om egendomen erhållits ge
nom ett benefikt förvärv. Vid benefika överlåtelser får mottagaren 
överta det anskaffningsvärde som överlåtaren skulle ha fått tillgodo
räkna sig enligt genomsnittsmetoden om han hade sålt egendomen på 
överlåtelsedagen. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 
Remissinstanserna: Har inte kommenterat förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Fordringar som avyttras efter att ha förvärvats ge
nom benefika överlåtelser beskattas enligt nuvarande regler endast om de 
förvärvats från vissa närstående enligt den s.k. skyldemansregeln. 

Kapitalvinst kommitten föreslog beträffande skuldebrev i sitt betänkande, 
SOU 1986:37, att alla förvärv skulle vara reavinstgrundande. Jag föreslår att 
en sådan n:gel införs vad gäller fordringarna. 

När det gäller aktier m.m. har jag redan föreslagit att givarens genomsnitt

liga anskaffningsvärdc vid gåvotillfället skall räknas som gåvotagarens an

skaffningsvärde (avsnitt 6.5.13). Jag föreslår att detsamma skall gälla för 

fordringarna. 

Bestämmelsen återfinns i 24 § l mom. tredje stycket andra meningen SIL. 

6.6.7 Tvångsavyttringar 

Mitt förslag: Skattefriheten vid tvångsavyttring av fordringar slopas. 
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RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Har inte kommenterat förslaget. 
Skälen för mitt förslag: I nuvarande skattesystem, där fordringar blir skat

tefria efter fem års innehav, finns det anledning att ha en undantagsregel som 
innebär skattebefrielse i fall där innehavstiden avbryts ofrivilligt. En sådan 

regel finns i 35 * 4 mom. tredje stycket KL 
När evig beskattning av en nominellt beräknad vinst införs finns inte 

längre denna anledning till skattebefrielse. Någon annan anledning att så
dana avyttringar skulle vara skattefria har inte framkommit. 

Jag föreslår därför att undantaget från skattskyldighet vid tvångsavyttring 
av skuldebrev slopas. 

6.6.8 Övergångsbestämmelser 

Mitt förslag: De nya bestämmelserna tillämpas på avyttringar efter ut
gången av år 1990. De bör vidare tillämpas på avyttringar som ägt rum 
dessförinnan men som bl.a. på grund av att den s.k. första kronan inte 
betalats skall tas upp till beskattning först vid 1992 eller senare års 
taxering. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. 
Remissinstanserna: Svenska sparbcmksföreningen anser att äldre innehav 

av obligationer bör undantas från beskattning för att långsiktigt sparande 
inte skall missgynnas. 

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare berört (avsnitt 6.2.6) föreslår jag 

nya regler om tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skattskyldighet 
skall enligt huvudregeln inträda vid avyttringstidpunkten, dvs. när ett bin
dande avtal om köp eller byte har träffats. Den s.k. första kronans princip, 
som enligt nuvarande praxis är avgörande för när skattskyldigheten inträder, 
slopas därmed. 

Det är inte tillåtet att med retroaktiv verkan ändra tidpunkten för skatt
skyldighetens inträde. Jag föreslår därför att beträffande de avyttringar som 
har skett före den 1 januari 1991, skall första kronans princip även i fortsätt
ningen vara avgörande för beskattningstidpunkten. Som lagrådet påpekat 
bör inte avyttringar före utgången av 1990 av skuldbrev som innehafts i mer 
än fem år, beskattas även om första kronan skulle betalas efter årsskiftet. 

Gamla reaf örluster 

RINK föreslår att gamla sparade reaförluster i princip skall få dras av på 
samma sätt sori1 nu även sedan de nya reglerna trätt i kraft. 

Jag föreslår att nuvarande avdragsreglcr för sparade reaförluster på ford
ring.ar behälls. Det innebär bl.a. att sparade förluster på premieobligationer 
bara skall vara avdragsgilla mot vinster på premieobligationer. 

Förslagen återfinns i punkt 2 och 6 av ikraftträdande- och övergångsbe

stämmelserna till SIL. 
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6. 7 Reavinstbeskattning av skulder och utländsk valuta 
m.m. 

6. 7. I Skulder i svenska kronor 

Mitt förslag: Inga bestämmelser införs om reavinstbeskattning vid av
yttring av skulder utställda i svenska kronor. 

Kostnad för förtida inlösen av län skall vara avdragsgill som ränta. 
Ersättning som långivarcn crhf1ller vid förtida inlösen av l<ln beskattas 
som ränta. 

RINK:s förslag: Reavinst i samband med avyttring av skulder utställda i 

svenska kronor beskattas på samma sätt som övriga reavinster. Reaförluster 
får dras av till 70 t;i{;. 

Kostnad vid förtida inlösen av lån är avdragsgill som reaförlust. 
Remissinstanserna: De flesta instanser som kommenterar förslaget är ne

gativa till att reavinstbeskatta skulder. En majoritet av dem anser dock att 

kostnader i samband med förtida inlösen av lån bör vara avdragsgilla, men 

inte som reaförlust utan som ränta. 
Skälen för mitt förslag: Beskattning av reavinst vid överlåtelse av skulder 

förekommer inte hos fysiska personer i dag förutom i de fall där en sådan 
vinst kan komma att ingå i reavinstbeskattningen av t.ex. en fastighetsöver

låtelse. 
En ekonomiskt riktig likabehandling av all typ av egendom talar, som 

RINK har påpekat, för att reavinstbeskatta även skulder. 
Jag häller dock med remissinstanserna om att det i dag inte finns något 

behov av att införa den relativt krångliga reglering det för med sig att rea

vinstbeskatta skulder. Om det i framtiden skulle visa sig finnas ett behov av 

en sädan lagstiftning för fragan tas under förnyat övervägande. 
RINK:s förslag om reavinstbeskattning av skulder medförde en avdrags

rätt för reaförlust i de fall gäldenären tvingades betala tillbaka en högre 
summa än den han lånat vid förtida inlösen av ett lån. Det kan diskuteras om 
de ifrägavarandc utHiggcn skall anses vara en reaförlust på skulden eller om 
de utgör kompensation för uteblivna framtida räntebetalningar. Av kredit
marknadsskäl iir det angeläget att omplacering av lån inte försvåras av skat
tereglerna. Jag anser det bl.a. av det skälet motiverat att införa avdragsrätt 
för sådana utgifter. De bör i skattehänseende räknas som räntekostnader. 

Den ersättning som långivaren erhåller vid förtida inlösen av lån bör på mot

svarande sätt beskattas som en ränteintäkt. 

Förslaget återfinns i 3 * 4 mom. tredje stycket SIL 

6.7.2 Reavinstbeskattning av utländsk valuta 

Nuvarande regler 

I gällande rätt finns det inga bestämmelser som siirskilt reglerar beskatt

ningen av kursvinster och kursförluster på utländsk valuta. Det vidare in

komstbegrepp som tillämpas i inkomstslaget rörelse innebär emellertid att 
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sådana vinster och förluster beaktas i rörelsebeskattningen. Rättsfall finns Prop. 1989/90: 110 
där valutakursförändringar har beaktats vid inkomst av rörelse, jordbruks-
fastighet och annan fastighet. Däremot har avdragsrätt för valutakursförlust 
viigrats i inkomstslagen kapital och tillfällig förvärvsverksamhet. Vid exem-
pelvis placeringar i aktier som noteras i utländsk valuta reavinstbeskattas 
även valutakursförändringen eftersom en omräkning till svensk valuta sker 
vid beskattningen. 

RINK:sförslag 

RINK föreslår att reavinst på fordringar och skulder i utländsk valuta alltid 
skall beskattas enligt portföljmetoden. Beskattningen sker i en s.k. valuta
tillgångsportfölj för tillgångarna och enligt en särskilt anpassad portföljme
tod i en valutaskuldportfölj för skulderna. Skattskyldighet inträder dock inte 
för valuta på s. k. transaktionskonton om skulder och tillgångar (summerade, 
inte netto) inte annat än tillfälligtvis, uppgår till motsvarande 50 000 kr. för 
bosatta här i riket och till 200 000 kr. för bosatta utom riket som är skattskyl
diga här. Avyttring efter innehav i högst i fem dagar utlöser inte beskattning. 

Vidare får räntekostnader på skulder i utländsk valuta inte dras av mot 
inkomster på vanligt sätt så länge valutaskuldportföljen visar latent vinst. De 
får i stället dras av från det s.k. skuldingångsvärdet och därmed sänka det 
framtida reavinstskatteuttaget vid avbetalningar på skulder. 

RINK valde mellan portfölj- och genomsnittsmetoden för beskattning av 
valuta. Genomsnittsmetoden ansågs i och för sig kunna tillämpas på ut
ländska skuldebrev som uppvisade i stort sett samma värdeförändringar som 
svenska aktier. Däremot ansågs den metoden vara alltför komplicerad för 

andra fordringar såsom tillgångar på konton som skulle omfattas av reavinst
reglerna. Så snart en insättning gjordes på ett konto. var det ett förvärv och 
så snart ett uttag gjordes. var det att betrakta som en avyttring. Det skulle 
bli alltför komplicerat för den skattskyldige att hålla reda på kvarvarande 
anskaffningsvärde på varje konto. Samma svårigheter skulle gälla beträf
fande utländska skulder som amorterades successivt. 

Remissinstamerna 

Remissinstanserna är genomgående kritiska mot RINK:s förslag att beskatta 
valutorna enligt portföljmetoden. Några instanser, bl.a. kammarrätten i 
Stockholm anser dock att det är nödvändigt att införa någon typ av regler 
för beskattning av valutavinster med tanke på valutaavregleringen. De flesta 

remissinstanserna anser emellertid att beskattning av valutavinster skulle ut
göra ett onödigt och krångligt inslag i skattereglerna. 

Den fortsatta behandlingen m· frågan 

I och med att portföljmetoden inte införs för beskattning av aktier finns det 
inte utrymme för att föreslå denna metod för den utländska valutan. Dels 
kräver portföljmetoden så stora pedagogiska insatser att det inte är försvar
bart att genomföra dem bara för valutabeskattningen. dels har remissinstan
serna beträffande den s.k. valutaskuldportföljen särskilt påtalat dess kom
plexitet, vilket gör att det finns särskilt starka skäl att inte införa den. 466 



Det är angeläget att det finns ett fungerande system för beskattning av Prop. 1989/90: 110 
valutavinster även hos fysiska personer till den 1 januari 1991. Jag är emel-
lertid inte utan ytterligare överväganden beredd att föreslå en reglering av 
området. 

Jag har för avsikt att återkomma med förslag om valutabeskattning till 
hösten 1990. 

6.8 Särskilda regler för beskattning av delägare i 
fåmansföretag 

6.8.1 Avgränsning 

Mitt förslag: Om skattskyldig eller närstående till honom är eller un
der den senaste tioårsperioden har varit verksam i betydande omfatt
ning i ett fåmansföretag eller i ett annat företag i samma koncern, 
skall särskilda regler gälla för beskattning av utdelning och reavinst 
som härrör från fåmansföretaget. 

Om den skattskyldige visar att utomstående i betydande omfattning 
äger del i företaget och har rätt till utdelning skall de särskilda reg
lerna inte tillämpas. Undantag skall också göras för reavinst som upp
enbarligen inte utgör avkastning av den skattskyldiges eller honom 
närståendes arbetsinsats. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som uttalar sig medger 

behovet av särskilda regler för beskattning av utdelningar och reavinster från 
fåmansföretag. Många vänder sig emellertid mot reglernas utformning och 
menar att de är komplicerade och svåra att tillämpa. Kritik framförs också 
mot det starka beviskrav som vilar på den skattskyldige. 

Skälen för mitt förslag: Det har länge pågått en omfattande skatteplane
ring för att på fördelaktiga villkor överföra tillgångar från fåmansföretag till 
ägaren och för att omvandla arbetsinkomster till reavinster. Detta har inte 
kunnat stoppas på ett effektivt sätt med hjälp av den speciallagstiftning angå
ende interna aktieöverlåtelser, skalbolag m.m. som kom till på 1970-talet. 

Den nu föreslagna skattereformen innebär bl.a. att skatten på kapitalin
komster, dit såväl utdelning som reavinster hör, alltid skall vara 30 % medan 
skatten på förvärvsinkomster som överstiger 180 000 kr. skall vara 50 % vid 
30 % kommunalskatt. Det råder en bred enighet om att detta kräver sär
skilda regler för att motverka att personer med höga arbetsinkomster tar ut 
dessa som lägre beskattad utdelning eller som reavinst i samband med för
säljning av aktier . 
. Av likformighetsskäl föreslår jag att normal (genomsnittlig) kapitalavkast
ning inkl. riskersättning beskattas i inkomstslaget kapital. Normal kapitalav

kastning beräknas därvid till så stor procent av det satsade kapitalet som sva
rar mot statslåneräntan vid beskattningsårets ingång med tillägg av fem pro
centenheter. Utrymme för kapitalbeskattad inkomst som inte utnyttjas får 

sparas till senare år och räknas upp med statslåneräntan plus fem procenten
heter. Om allt utrymme sparas och statslåneräntan uppgår till 10 % kant.ex. 467 



aktier siiljas efter 111 år till ett pris som motsvarar 405 % av anskaffningskost- Prop. 1989/90: 110 
naden utan att n~lgon del av vinsten blir beskattad som inkomst av tjänst. 
Genom dessa för den skattskyldige förmånliga regler säkerstiills att normal 

kapitalavkastning beskattas i inkomstslaget kapital. 
Utdelning och reavinster som överstiger normal kapitalavkastning m{1ste 

beskattas enligt siirskilda regler för att arbetsersättning i fåmansföretag skall 

beskattas likformigt med löneinkomster för personer med höga arbetsin

komster. Schablonberäkningen av normal kapitalavkastning kan leda till ett 
för stort sbtteuttag om den faktiska kapitalavkastningen är mycket hög. 

Om avkastningen diiremot är l<lg blir skatteuttaget för litet. För att undvika 

för hög beskattning hör de särskilda reglerna inte tillämpas när utdelning el

kr reavinst uppenbarligen inte består av sparade arbetsinkomster. Jag före

slår diirför n{1gra undantagsregler som innehiir komplikationer men som 

iindä iir motiverade för att begränsa användningen av de särskilda reglerna. 

De siirskilda reglerna skall endast tillämpas om den skattskyldige eller nå

gon niirstående har varit verksam inom företaget i sadan omfattning att hans 

arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen. 

Det räcker inte att ta hänsyn till ägar- och verksamhetsförhållanden m.m. 

i anslutning till utdelnings- eller försäljningstillfället. De särskilda reglerna 

skall giilla även förfluten tid såväl i fråga om företagets karaktär av fåmans
företag som i frilga om närståendekretsens verksamhet i företaget. Någon 

form av tidsbegränsning är emellertid lämplig. Jag föreslår därför att förhal

landena under den senaste tioårsperioden skall beaktas. Tidsfristen bör dock 
förliingas om den skattskyldige eller närstående fortsätter med likartad verk

samhet i ett annat fåmansföretag. Om den skattskyldige eller honom närstå
ende inte var delägare i bolaget vid den tidpunkt då det upphörde att vara 
fämansföret<tg skall de särskilda reglerna naturligtvis inte tillämpas. 

Om utomstående iiger minst ~() % av aktierna i ett fömansföretag blir ris

ken för omvandling av arhetsinkomster mindre eftersom utdelning och rea
vinst tillfaller också dessa ägare. Majoritetsägarnas andel av utdelning och 
reavinst från företaget blir da vanligtvis mindre än deras nettohehållning av 

ett motsvarande löneuttag. 
Risken för kringgående av de särskilda reglerna motiverar att den skatt

skyldige alltid m{1ste visa att utomståendes andel i företaget och omständig

heterna i övrigt varit s{1dana att uttag i form av utdelning eller reavinst inte 

medför en större nettobehållning än ett löneuttag. Detta innebär att den 

skattskyldige mt1ste redovisa omständigheter som på något sätt skulle kunna 

leda till obehöriga skatteförmåner trots att ägarförhållandena talar mot att 

sådana förmii.ner skulle uppkomma. Successiv utförsäljning av aktier eller 

förekomsten av aktier som ger olika utdelning. konvertibla skuldebrev samt 

options- och terminsavta\ avseende bolagets aktier är exempel på sådant som 

kan medföra att de särskilda reglerna skall tillämpas ocksii när utomståendes 

aktieinnehav uppgär till 30 f!c, eller mera. 
När den vinst som uppkommer vid försiiljning av ett företag består av van

liga kapitalinkomster. även utöver det sparade utrymmet för kapitalbeskat
tad inkomst. behövs en möjlighet att beakta detta vid beskattningen. Jag fö-

reslär därför att den skattskyldige. oberoende av ägarförhållanden. får möj-
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lighet att visa att en reavinst uppenbarligen inte kan hänföras till avkastning Prop. 1989/90: 110 
av hans eller någon närståendes arbetsinsats. Behovet av ett så strängt be-
viskrav har övervägts noga. Jag har därvid funnit att någon annan godtagbar 
lösning inte finns. Avsikten är inte att en reavinst utöver sparat utrymme för 
kapitalbeskattad inkomst helt och hållet måste hänföras antingen till avkast-
ning av arbetsinsatser eller till vanlig kapitalinkomst utan även mellanting 
kan förekomma. 

Regelns utformning ställer stora krav också pa skattemyndigheterna. Be
viskravet pä den skattskyldige berättigar inte till passivitet från myndigheter
nas sida. Den skattskyldige måste fä anvisningar om vilken utredning som 
behövs i det enskilda falkt. Niir tillräckligt beslutsunderlag har samlats in är 
det skattemyndighekn som skall göra en samlad bedömning. 

Det ligger i sakens natur att förutsättningar för att slippa extra beskattning 
inte kan anses föreligga i fråga om företag som just bygger på en arbetsinsats, 
som t.ex. konsult- eller andra s.k. kunskapsföretag. I andra fall måste en 
sammanvägning göras av samtliga omständigheter. Enbart stora löneuttag 
bör inte medföra nägot automatiskt undantag från extrabeskattningen. Å 
andra sidan kan naturligtvis små löneuttag inte utan vidare tas som bevis för 
att arbetsinkomster har sparats i företaget. Säljare av företag som har drivits 
under lång tid, med många anställda och med stor substans t.ex. i form av 
fastigheter, inventarier och lager bör ha de största möjligheterna att undvika 
extrabeskattning av åtminstone en del av en reavinst. Antalet anställda samt 
substansens storlek och karaktär måste naturligtvis ställas i relation till före
tagets storlek. Den som bedrivit en mindre affärsrörelse i en av bolaget ägd 
fastighet skall således inte extrabeskattas för värdestegring på fastigheten 
även om rörelsen aldrig medgivit några stora löneuttag under förutsättning 
att uttaget av kapitalbeskattad utdelning varit lågt. 

Om vinstmedel används för inköp av t.ex. fastigheter och aktier som ren 
kapitalplacering får man vara mera restriktiv. Mycket talar då för extrabe
skattning av såväl anskaffningskostnaden som eventuell värdestegring. Även 
i dessa fall måste man emellertid hålla syftet med den extra beskattningen i 
minnet. Det är enbart avkastningen av ägarens och hans närståendes arbets
insatser som skall träffas av de särskilda reglerna. Företagets kapitalplace
ringar kan ju också finansieras med pengar som är avkastning av tillgångar 
med annat ursprung vilket kan indikeras av låga utdelningar. 

Lagrådet anser att de föreslagna avgränsningarna kan bli svåra att tillämpa 
och att de ger utrymme för skönsmässiga bedömningar. Det kan också, en
ligt lagrådets mening, ifrågasättas om möjligheten att undanta reavinst från 
extra beskattning kommer att få någon betydelse i den praktiska tillämp

ningen med hänsyn till den bevisbörda som läggs på den enskilde. 
Jag är väl medveten om de svårigheter som lagrådet nämner men anser 

bestämmelserna motiverade för att motverka skatteplanering. Beträffande 
beskattningen av reavinster är det min avsikt att den föreslagna regeln skall 

vara mycket restriktiv i sin utformning. Jag delar inte bedömningen att den 
inte kommer att fä någon betydelse i den praktiska tillämpningen i de fall där 
det verkligen är uppenbart att ett avsteg bör göras från principen att beskatta 
halva reavinsten som inkomst av tjänst. 
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Verksamhet eller aktieinnehav i ett annat bolag i en koncern där fåmans- Prop. 1989/90: 110 

företaget ingår bör jämställas med verksamhet resp. innehav i det sist-
nämnda. De särskilda reglerna kan då inte kringgås genom att verksamheten 

resp. ägandet knyts till olika bolag inom koncernen. 

För att motverka kringgående av reglerna måste dessa kunna tillämpas 
också på konvertibla skuldebrev, optioner m.fl. finansiella instrument. 

De definitioner av fåmansföretag och närstående som föreslås i punkt 14 

nionde stycket av anvisningarna till 32 § KL bör tillämpas. Därutöver behö

ver de nu föreslagna reglerna gälla när företag drivs gemensamt av många 
ägare som arbetar i företaget. 

Delägare i handelsbolag omfattas inte av förslaget. 

Jag delar inte den av några remissinstanser framförda uppfattningen att 

vinster intjänade under tidigare år bör behandlas annorlunda. När det gäller 

reavinstbeskattningen kan de nya reglerna naturligtvis motivera tidigare

läggning av en eller annan företagsförsäljning. Jag ser dock inget värde i reg

ler som ytterligare förlänger den tidsperiod under vilken nuvarande skatte
nivå gäller. 

De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och reavinster från få
mansföretag finns i förslaget till 3 § 12 mom. SIL. 

6.8.2 Utdelning 

Mitt förslag: Utdelning som överstiger normal kapitalavkastning på 
aktier eller andelar samt lämnade ovillkorliga kapitaltillskott skall be
skattas som inkomst av tjänst. 

Utrymmet för normalbeskattad utdelning får sparas för att öka ut
rymmet för normalbeskattad utdelning eller reavinst senare år. Det 
sparade utrymmet räknas årligen upp med statslåneräntan plus fem 
procentenheter. 

Om den skattskyldiges make eller - såvitt gäller skattskyldig under 
18 år - förälder är eller under någon del av senaste tioårsperioden va
rit verksam i företaget i betydande omfattning skall skatt på överskju
tande utdelning beräknas som om beskattning skett hos den av dessa 
personer som har den högsta beskattningsbara inkomsten och som är 
eller har varit verksam i företaget. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt utom såvitt gäller beskattning 

inom den trängre familjekretsen och rätten att beakta ovillkorliga kapitaltill

skott vid beräkning av normalt beskattad utdelning. 

Remissinstanserna: Lämnar synpunkter på underlaget för beräkning av 

normalt beskattad utdelning och på risktilläggets storlek. De påpekar också 

att aktieägartillskott bör öka utrymmet för utdelning. Vidare efterlyses över

gångsregler. 
Skälen för mitt förslag: Även när de särskilda reglerna är tillämpliga (av

snitt 6.8.1) bör normal avkastning på det av ägarna satsade kapitalet i ett 

fåmansföretag beskattas på samma sätt som annan utdelning, dvs. med 30 % 

i inkomstslaget kapital. Utdelning som överstiger normal avkastning på det 470 



satsade kapitalet bör däremot beskattas som arbetsinkomst. Det företag som Prop. 1989/90: 110 
lämnar utdelningen skall däremot behandla densamma som utdelning obe-
roende av hur den beskattas hos mottagaren. Denna enkla lösning kan väljas 
utan risk för skatteanpassning eftersom bolagsskatten på utdelning översti-
ger arbetsgivaravgifterna vid löneuttag. 

Jag delar den av ett par remissinstanser framförda uppfattningen att också 
aktieägartillskott bör berättiga till kapitalbeskattad utdelning. Även kapital
tillskott till en ekonomisk förening bör beaktas. Jag anser emellertid att 
denna förmån bör inskränka sig till sådana fall där tillskottet kan jämställas 
med en ren kapitalinsats, s.k. ovillkorliga kapitaltillskott. För aktier och an
delar som har förvärvats genom ett benefikt fång föreslår jag att det genom
snittliga anskaffningsvärdet vid tidpunkten för överlåtelsen skall gälla som 
anskaffningsvärde (avsnitt 6.5.13). 

I likhet med RINK anser jag att statslåneräntan plus fem procentenheter 
är en lämplig gräns för normal kapitalavkastning som skall beskattas som 
kapitalinkomst. 

Outnyttjat utrymme för normalt beskattad utdelning bör kunna sparas och 
användas vid senare års utdelning eller i samband med reavinstbeskattning 
när aktierna säljs. Sparad utdelning bör årligen räknas upp med statslåne
räntan plus fem procentenheter. 

Flera remissinstanser anser att utrymmet för normalt beskattad utdelning 
är alltför litet. De lösningar som föreslås är emellertid inte godtagbara efter
som de kan leda till att avkastningen av mottagarens eller hans närståendes 
arbetsinsatser blir för lågt beskattad. 

I en trängre familjekrets bestående av makar och barn under 18 år bör all 
överskjutande utdelning beskattas som om den tagits ut av den person som 
varit verksam i företaget i betydande omfattning och har den högsta beskatt
ningsbara inkomsten. Det skulle annars bli alltför lönsamt att styra utdel
ningen till t.ex. barn som saknar andra inkomster. Efter förslag av lagrådet 
har jag gått ifrån min tidigare ståndpunkt att beskattningen i dessa fall bör 
ske hos den person som har den högsta inkomsten och att ett syskon under 18 
år skall beskattas för utdelning eller reavinst som tillfaller ett annat syskon. 

Att överskjutande utdelning skall" beskattas som arbetsinkomst bör inte 
medföra att sådan utdelning helt och hållet behandlas som andra arbetsin
komster. Jag föreslår att såväl överskjutande utdelning som reavinst (avsnitt 
6.8.3) skall redovisas som en särskild intäktspost. Inkomsten bör inte med
föra uttag av socialavgifter och löneskatt eller rätt till schablonavdrag och 
grundavdrag. 

6.8.3 Reavinster 

Mitt förslag: Halva reavinsten vid avyttring av aktier m.fl. finansiella 
instrument utgivna av ett fåmansföretag skall i vissa fall beskattas som 
inkomst av tjänst. 
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RINK:s förslag: Övcrcnsstiimmcr med mitt. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser är starkt kritiska mot svårig
heten att avgöra när och i vilken utstriickning de särskilda reglerna skall till

lämpas. Vidare efterlyses övergångsbestämmelser. 

Skälen för mitt förslag: Den uppdelning av reavinsten som jag föreslår vid 

beskattning av sådana försäljningar där de särskilda reglerna är tillämpliga 

innebär att skatteuttaget bli något lägre än skatteuttaget på en motsvarande 
arbetsinkomst hos den som betalar såväl kommunalskatt som statlig skatt. 

Denna skillnad motiveras bl.a. av att man vid en försäljning inte kan riikna 

med att få ut en hundraprocentig ersättning ens för beskattade vinstmedel i 
företaget och att en försäljning medför kostnader. 

Samma regler som redovisats beträffande utdelning bör gälla för beskatt

ning inom den trängre familjekretsen, uttag av socialavgifter etc. 

En särskild bestämmelse som ger den skattskyldige möjlighet att helt eller 

delvis få reavinsten beskattad som en vanlig aktieförsäljning har redan be

handlats (avsnitt 6.8.1 ). 

6.8.4 Förhöjt avdragsutrymme 

Mitt förslag: Innehavare av aktier i fåmansföretag för. utöver det all
männa avdragsutrymmet på 100 000 kr. för ränteutgifter, fullt avdrag 
med högst så stort belopp som motsvarar statslåneräntan plus fem 
procentenheter av anskaffningskostnaden för aktierna eller ande
larna, erlagd arvs- eller gåvoskatt för dessa samt lämnade ovillkorliga 
kapitaltillskott. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 
Rcmissinstanserna: Godtar förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Jag har föreslagit att ränteutgifter som efter full 
kvittning mot ränteintäkter överstiger 100 000 kr. endast skall få dras av till 

70 % (avsnitt 6.3.2). När det gäller förvärv av aktier och vissa andra utgifter 
för ägare av fåmansföretag finner jag emellertid ett ökat avdragsutrymmc 
motiverat bl.a. för att kapitalförsörjningen i sådana företag inte skall försvä

ras. 

6.8.5 Vinstbolag m.m. 

Mitt förslag: Nuvarande stopplagstiftning mot vinstholagstransaktio
ner och interna aktieöverlåtelser avskaffas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Godtar förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Med ovan föreslagna regler för beskattning av del

ägare i fåmansföretag blir det inte längre möjligt att få obehöriga skatteför

måner av det slag som den ifrågavarande stopplagstiftningcn avser att för

hindra. Jag föreslår därför att den avskaffas. 
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6. 9 Reavinstbeskattning av övrig lös egendom 

6.9.1 Allmänt 

Mitt förslag: Nuvarande skattefrihet för reavinster vid försäljning av 
lösöre o.d. som innehafts i mer än fem är slopas. Avtrappningen av 
skatteplikten tas bort. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget har i huvudsak fått ett positivt mottagande. 

Flera remissinstanser är dock negativa till förslaget och pekar på bl.a. kon

trollproblemen. 
Skälen för mitt förslag: Reavinstbeskattningen av övrig lös egendom, dvs. 

annan egendom än sadan som omfattas av 35 § 2-3 a mom. KL, regleras i 

35 § 4 mom. KL. Bestämmelserna i 4 mom. tar i huvudsak sikte på lösöre. 

Till gruppen övrig lös egendom hör emellertid även de typer av värdepapper 

som inte beskattas enligt aktievinstreglerna i 35 § 3 mom: t.ex. obligationer 

och andra skuldebrev. Detsamma gäller nyttjanderätter och rättigheter som 

inte ingår i näringsverksamhet och som inte beskattas enligt reavinstreglerna 

för fast egendom, t.ex. gruvrätter. copyrights och royalties. 

En förutsättning för att en försäljning av lös egendom av sådant slag skall 

reavinstbeskattas är att egendomen har förvärvats genom köp, byte eller 

därmed jämförligt fång. Reavinstbeskattning kan också aktualiseras om 
egendomen erhållits genom gåva frän make eller släkting eller genom bodel

ning mellan makar resp. sambor. 
Reavinst på grund av avyttring av lösöre m.m. beskattas endast om egen

domen innehafts i mindre än fem år. Om den innehafts i mindre än två år 

beskattas hela vinsten. Vid innehav i två men mindre än tre år beskattas 

75 % av vinsten. 50 % av vinsten beskattas när egendomen innehafts mellan 
tre och fyra år. När den innehafts i mer än fyra år men mindre än fem år 

beskattas 25 % av vinsten. 
Vid tvängsavyttring och avyttring till fåmansföretag gäller särskilda regler. 
Enligt punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 36 § KL får avdrag för rea

förluster i princip göras endast från reavinster och endast i den omfattning 
som en vinst skulle ha varit skattepliktig. 

Enligt de generella reglerna i 20 § andra stycket KL får avdrag inte göras 

för den skattskyldiges personliga levnadskostnader. l praxis har avdrag inte 

medgetts för reaförlust som uppkommit i samband med avyttring av egen

dom som minskat i värde på grund av förslitning vid personligt bruk. 

Realisationsvinstkommittcn behandlade i sitt slutbetänkande Beskattning 

av realisationsvinster (SOU 1975:53) frågan om en förändrad beskattning av 

vinst vid avyttring av övrig lös egendom. Kommitten föreslog att i princip all 

lös egendom skulle göras till föremål för en tidsobegränsad reavinstbeskatt

ning. Betänkandet remissbehandlades men ledde inte till någon lagstiftning 

i fråga om lösöre m.m. 

Det har tidigare funnits starka invändningar mot att införa en utvidgad 

reavinstbeskattning av lösöre. invändningarna har främst gällt möjlighe-
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tema till en effektiv kontroll av sådana bestämmelser. Dessa problem påtalas Prop. 1989/90: 110 
alltjämt. 

Enligt min mening har kritiken mot en tidsobegränsad reavinstbeskattning 
inte längre samma bärkraft. Skattereformen i stort medför en breddning av 

skattebasen. Skattefria områden som lockar till skatteflykt godtas inte. Re
formen innebär också en allmän skärpning av kapitalbeskattningen. Samti

digt kan det konstateras att konst och andra värdeföremål i allt högre grad 

utnyttjas för kapitalplaceringar. Jag anser det därför väl motiverat att ta bort 
nuvarande tidsgränser för beskattning och således införa "evig" reavinstbe

skattning av lösöre m.m. Beskattningen bör inte, som för närvarande, ske 
enligt en fallande skala bestämd av innehavets längd. I stället bör hela vins

ten vara skattepliktig oavsett innehavstid. 

6.9.2 Beskattningens närmare utformning 

Mitt förslag: Lösöre som används för personligt bruk reavinstbeskat
tas endast i den mån de sammanlagda vinsterna under året överstiger 
50 000 kr. I sådana fall får 25 % av försäljningspriset räknas som an
skaffningskostnad. Övrigt lösöre m.m. beskattas fullt ut. 

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Dock föreslås att 

egendom med en förväntad kortare livslängd än 50 år inte skall reavinstbe
skattas. Vidare föreslås att det årliga skattefria vinstbeloppet skall vara 

20 000 kr. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser anser att det schablonmässigt 
bestämda anskaffningsvärdet och det skattefria beloppet för personligt lös
öre bör vara högre. Några remissinstanser pekar på tillämpningsproblem vid 

avgränsningar mellan olika slag av egendom. 
Skälen för mitt förslag: I likhet med RINK anser jag att reavinstbeskatt- · 

ningen av lösöre o.d. bör inriktas på vinster som enligt allmän rättsuppfatt
ning är naturliga att beskatta. Mindre vinster vid försäljning av vanligt bohag 
i ett hem bör inte beskattas. Huvuddelen av de avyttringar som sker när 

dödsbon avvecklas bör således vara skattefria. Smärre vinster vid försäljning 
av normala bilar, båtar och smycken bör inte heller beskattas. Först mer be

tydande vinster skall föranleda beskattning. Sådana vinster torde oftast vara 

hänförliga till försäljningar av konst, antikviteter och liknande värdeföre

mål. Vinster på rena investeringsobjekt bör beskattas fullt ut. 

En gräns bör därför dras mellan rena kapitalplaceringar i lösöre och före

mål som använts för personligt bruk. Till den förra gruppen bör därvid även 

hänföras vissa nyttjanderätter som inte beskattas på annat sätt (gruvrätter) 

och immateriella rättigheter som copyrights m.m. Till samma grupp hör 

även optioner resp. terminer avseende råvaror (avsnitt 6.5.8). 

Med personligt lösöre avses egendom som till övervägande del används av 

den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. 
Även samlarföremål och liknande föremål räknas ibland som personligt lös

öre. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdrag

ningen. Lösöre kan användas för personligt bruk även om det finns ett inslag 474 



av kapitalplacering. Om detta inslag dominerar skall egendomen emellertid Prop. 1989/90:110 
inte anses som personligt lösöre. Det bör understrykas att enbart det förhål-
landet att viss egendom är värdefull inte medför att den skall anses som inve-
steringsobjekt. 

Rena investeringsobjekt som ädelmetaller och diamanter som inte inne
fattats i smycken kan inte sägas användas för personligt bruk. Andelar i 
konstkonsortier o.d. hör till denna grupp. Gränsen mellan personligt lösöre 
och övrigt lösöre är svårare att dra när det t.ex. gäller samlarföremål. Här 
får avgränsningen göras från fall till fall. Även subjektiva omständigheter får 
vägas in vid denna gränsdragning. 

RINK delar in personligt lösöre i två undergrupper, dels personligt lösöre 
med en förutsebar livslängd på högst 50 år, dels personligt lösöre med längre 
livslängd än 50 år (värdebeständigt lösöre). Personligt lösöre som inte är vär
debeständigt undantas enligt RINK helt från reavinstbeskattning. 

Den föreslagna uppdelningen av personligt lösöre i två kategorier kan an
tas ge upphov till inte obetydliga tillämpningsproblem. Avgränsningen blir 
särskilt svår när ett dödsbo avvecklas i ett sammanhang för en klumpsumma. 

Jag anser därför att personligt lösöre bör behandlas som en grupp utan 
avgränsning med hänsyn till föremålens förväntade livslängd. Det innebär 
bl.a. att skatteplikten omfattar större vinster som i en del fall kan uppkomma 
vid försäljning av bilar, båtar och skepp. I gengäld anser jag att det av utred
ningen föreslagna fribeloppet, 20 000 kr., bör höjas. 

För personligt lösöre föreslår jag två lättnadsregler. 

Vid längre innehav av personligt lösöre saknas ofta uppgift om anskaff
ningskostnaden. Det är därför, inte minst övergångsvis, angeläget att det 
finns en schablonregel för att bestämma anskaffningskostnaden. En sådan 
schablonmässigt bestämd anskaffningskostnad bör i enlighet med RINK:s 
förslag uppgå till 25 % av försäljningssumman efter avdrag för försäljnings
kostnaderna. Det står självfallet den skattskyldige fritt att i stället för scha
blonregeln utnyttja det verkliga ingångsvärdet. 

En viss total årlig vinst bör undgå reavinstbeskattning. Beloppet bör kny
tas till vinstens storlek och inte till storleken på försäljningssumman. Be
skattningen blir härigenom mer rättvis och det uppkommer inga påtagliga 
tröskeleffekter. Genom att fribeloppet knyter an till den sammanlagda årliga 
vinsten och inte till vinsten per föremål blir det inte identifikationsproblem 
då flera föremål säljs samtidigt. 

Som nyss angetts anser jag att fribeloppet bör vara högre än 20 000 kr. 
Jag föreslår att det skattefria årliga vinstbeloppet bestäms till 50 000 kr. Det 
innebär att personligt lösöre för drygt 65 000 kr. kan säljas utan några be
skattningskonsekvenser om ingångsvärdet beräknas enligt schablonregeln. 
Beloppsgränsen medför att de flesta dödsbon kan avyttras utan inkomst
skatt. Endast undantagsvis när särskilt värdefull egendom säljs kommer 
skattepliktig vinst att uppkomma och därmed också plikt att deklarera vins
ten. 

Den höga bcloppsgränsen innebär också att skattemyndigheterna kan in
rikta sina kontrollåtgärder på ett begränsat antal försäljningar som omfattar 
större värden. 
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Jag delar RINK:s bedömning att det inte är motiverat att införa särskilda Prop. 1989/90: 110 
liittnadsreglcr för försäljningar av föremål som inte används för personligt 

bruk. 
Det ligger i sakens natur att den skattskyldige i kapitalplaceringsfallen of

tast ht1ller reda på den verkliga anskaffningskostnaden. Det är därför mindre 
angeläget med en schablonregel för ingångsvärdct i de fallen. En sådan regel 
skulle dessutom inte sällan vara alltför gynnsam för den skattskyldige vid för
säljning av invcsteringsobjekt som iir föremål för kraftig värdestegring. Det
samma giilkr immateriella rättigheter o.d. Schablonregeln bör därför om
fatta endast personligt lösöre. 

De nya bestämmelserna om försäljning av lösöre m.m. finns i förslaget till 
30 \i SIL. Bestämmelserna tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter 
utgängen av ar 1990. För avyttringar under 1990 med första betalning efter 
årsskiftet kommer alltså de nya bestämmelserna att gälla under förutsättning 
att vinsten var skattepliktig enligt de äldre reglerna. 

De särskilda reglerna för avyttringar till fåmansföretag från delägare m.fl. 
behandlas senare (avsnitt 8.12.1). 

Det står de skattskyldiga fritt att utan beskattning genomföra försäljningar 
fram till utgången av år 1990 av invcskringsobjekt och annan egendom som 
innehafts mer än fem år. Med hänsyn härtill och till den förmånliga behand
lingen av personligt lösöre i det nya systemet behövs det inte någon särskild 
övergångsrcglering för äldre innehav. En sådan reglering skulle medföra be
tydande tillämpningsproblem och stort utrymme för skatteanpassning och är 
även av dessa skäl olämplig. 

6.9.3 Reaförluster 

Mitt förslag: Avdrag medges inte för reaförluster på egendom avsedd 
för personligt bruk. För övrig lös egendom som inte är avsedd för per
sonligt bruk medges avdrag för 70 % av reaförlusten. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Hovrätten Öl'er Skåne och Blekinge, kammarrätten i 

Stockholm. Svenska Revisorsamfundet SRS och Sl'enska sparbanksföre

ningen förordar avdragsrätt för reaförluster på personligt lösöre. 
Skälen för mitt förslag: I praxis har avdrag inte medgetts för reaförluster 

vid försäljning av egendom som minskat i värde på grund av förslitning vid 
personligt bruk. Förslitningen har ansetts som en inte avdragsgill personlig 

levnadskostnad. Av samma skäl bör avdrag inte medges för reaförluster vid 
försäljning av personligt lösöre. En annan ordning skulle föra med sig svåra 
gränsdragningsproblem och ökat utrymme för skatteflykt. 

Däremot är det mer tveksamt om förluster på rena investeringsobjekt 
skall vara avdragsgilla. Allmänna kontrollsynpunkter talar mot en avdrags

rätt eftersom det rör sig om egendom där avyttringar som har skett med vinst 
är svåra att kontrollera medan de skattskyldiga torde vara särskilt benägna 
att deklarera alla avdragsgilla förluster. 

Likformighetsskäl talar dock för en avdragsrätt. Reaförlustcr är avdrags- 476 



gilla till 70 ';'{. för andra typer av investeringar. Skatteplanering kan i viss ut- Prop. 1989/90: 110 
sträckning stävjas genom att en reaförlust endast delvis görs avdragsgill. Jag 

föreslår därför. i likhet med RINK, att reaförluster på lösöre m.m. som inte 
innehafts för personligt bruk skall vara avdragsgilla till 70 %, enligt huvudre-
geln för behandling av reaförluster. En bestämmelse av denna innebörd har 

tagits in i 30 § SIL. 

6.9.4 Bcncfika förvärv 

Mitt förslag: De nya beskattningsreglerna skall gälla generellt även 
för egendom som förvärvats genom arv, gåva e.d. (benefika överlåtel
ser). Vid sådana överlåtelser får mottagaren överta överlfitarens an
skaffningsvärde. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Förslaget har inte mött någon kritik. 

Skälen för mitt förslag: Det har tidigare nämnts att en förutsättning för att 

en försäljning av lösöre o.d. skall reavinstbeskattas är att egendomen har 

förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång. Reavinstbeskatt

ning kan också bli aktuell om egendomen förvärvats genom gåva från make 

eller släkting eller genom bodelning mellan makar resp. sambor (35 § 

4mom. andra stycket KL). 

Jag anser i likhet med RINK att de nya beskattningsreglerna för lösöreför
siiljningar bör tillämpas generellt även efter benefika förvärv (arv, gåva och 

liknande förvärv). De allmänna reglerna om ingångsvärde m.m. för egen

dom som avyttrats efter att ha förvärvats genom arv, gåva eller liknande fång 
skall därvid vara tillämpliga även för lösöre (jfr förslaget till 24 § 1 mom. 

tredje stycket SIL). Det innebär att egendomen anses förvärvad genom när

mast tidigare köp eller byte. När genomsnittsmetoden i 27 §SIL skall tilläm
pas (30 § fjärde stycket SIL) skall mottagaren tillgodoräkna sig ett anskaff
ningsvärde som motsvarar vad den tidigare ägaren med tillämpning av ge
nomsnittsmetoden skulle ha fått dra av om han sålt egendomen. 

6.9.5 Tvångsavyttringar 

Mitt förslag: Särreglerna för tvångsavyttringar slopas. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Förslaget har inte mött någon kritik. 

Skälen för mitt förslag: I 35 ~ 4 mom. tredje stycket KL finns bestämmel

ser om skattefrihet vid tvångsavyttringar. Motivet för särregeln är att den 

skattskyldige genom tvångsförsäljningen betagits sin möjlighet att sälja skat

tefritt efter fem års innehav. När beskattningen görs evig finns det inte skäl 

att behi11la särskilda regler för tvfmgsavyttringar. De bör därför upphävas. 
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6.10 Pensions- och försäkringssparandet 

6.10.1 Allmänna utgångspunkter 

RINK har i sin analys av dagens skattesystem identifierat områden som inte 

är neutralt behandlade. Man pekar på att reglerna för beskattning av försäk

ringssparandet utgör ett sådant område. Dels beskattas sparande i pensions
försäkring (P-försäkring) inte alls under den tid som kapitalet ger avkastning 

hos försäkringsföretaget, dels beskattas annat försäkringssparande (kapital

försäkring. K-försäkring) enligt särskilt gynnande regler. Resonemanget ut
sträcks vad avser pensionskapitalet även till den gynnade position som tryg

gande av tjänstepension har oavsett i vilka former tryggandet sker. 
RINK framhåller vidare att bristande neutralitet råder även i fråga om ut

taget av sociala avgifter. 
RINK föreslår att beskattning skall ske mera likformigt än i dag genom att 

en s. k. avkastningsskatt på pensionsmedel införs och genom förändringar 

av K-försäkringskapitalets beskattning. 
Med hänsyn till att kapitalinkomster beskattas efter en skattesats på 30 % 

och att också bolagsskattesatsen av URF föreslås vara 30 % menar RINK 

att även avkastningsskatten borde vara 30 %. Med hänsyn till bl.a. behovet 

av sparstimulerande åtgärder, till att bolagens faktiska skattesats skulle un

derstiga 30 % och till att försäkringskapital utomlands ofta är lågt beskattat 
stannar RINK:s majoritet dock vid en lägre skattesats, nämligen 20 %. 

Så gott som samtliga remissinstanser har kritiserat förslaget om beskatt

ning av pensionskapitalet. Det kan dock konstateras att huvudinriktningen 

i RINK:s förslag beträffande omläggningen av skattesystemet godtagits av 

så gott som samtliga remissinstanser, vilket jag tidigare redovisat. Huvudkri
tiken mot avkastningsskatten bottnar i farhågor beträffande hur skatten 

kommer att slå i förhållande till de olika försäkringstyperna och tryggande
formerna. Dessutom har man betänkligheter mot att villkoren för ett gynnat 
sparande försämras. Farhågor för beskattningens inverkan på svenska livför

säkringsföretags konkurrenssituation i förhållande till utländska framförs 
också. 

6. 10.2 Livförsäkringssparandet 

E~ligt direktiven skulle RINK utarbeta ett förslag till en kapitalbeskattning 

som var neutral mellan olika former av sparande. Detta innebär att skatte

reglerna varken skulle gynna vissa sparformer eller missgynna andra. 

De olika formerna av sparande kan delas in i två huvudkategorier. Den 

första kategorin är direkt sparande där spararen själv beskattas för avkast

ningen. Direkt sparande är exempelvis fysiska personers sparande på bank

räkning eller i aktier. Den andra kategorin är indirekt sparande där kapitalet 
förvaltas av och - i förekommande fall - beskattas hos en förvaltare, exem

pelvis en aktiefond. 

Neutral beskattning av direkt och indirekt sparande innebär att vid samma 
procentuella avkastning före skatt skall spararens procentuella avkastning 

efter skatt vara lika stor för båda kategorierna av sparande. 
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Två huvudsakliga former av indirekt sparande kan särskiljas; dels pen- Prop. 1989/90:110 

sions- och försäkringssparande, dels sparande i investmentföretag och i ak-

tiefonder. 
Försäkringssparande sker bl.a. i försäkringsföretag på individuell eller 

kollektiv bas. Sparandet kan ske antingen i form av P-försäkring eller i form 
av K-försäkring. Denna uppdelning av livförsäkringskapitalet i olika försäk

ringsformer är skattemässigt betingad. 

6.10.3 Individuellt försäkringssparande 

Sparande i livförsäkring förvaltas av livförsäkringsföretag. Det kapital som 

ligger samlat i sådana försäkringsföretag har ackumulerats under lång tid. 

Kapitalet kommer ursprungligen från inbetalade premier. Dessa medel 
förvaltas under former som i viss utsträckning är reglerade i lag. 

En försäkring innebär ett åtagande gentemot den försäkrade. Detta åta

gande har ett visst värde. Ett belopp motsvarande värdet av åtagandet skall 

enligt försäkringsrörclselagen (1982:713, FRL) placeras i vissa angivna till

gångar med hänsyn till kravet på trygghet för de försäkrade. 
Försäkringsföretag skall i balansräkningen under rubriken "Försäkrings

tekniska skulder" ange värdet av ansvarigheten för löpande försäkringar. Ett 

belopp som motsvarar den försäkringstekniska skulden skall placeras i vär

dehandlingar främst i form av obligationer utgivna av stat, kommuner m. fl. 
En viss del av beloppet (20 %) tillhör den "fria sektorn" och tillåts vara pla

cerad i andra tillgångar än de nyss nämnda - dock inte i aktier. Bolagen är 

skyldiga att avsätta årsvinsten till återbäringsfonden som också redovisas 

som en skuldpost i balansräkningen. Fri placeringsrätt råder avseende kapi
talet i återbäringsfonden - dock med den inskränkningen att försäkringsbo

lag inte får äga aktier motsvarande mer än 5 % av antalet röster i ett aktiebo

lag. Undantag görs för vissa dotterbolag vars verksamhet är förenlig med 

försäkringsrörelse. 

6.10.4 Skattereglerna 

?-försäkring 

Huvudprincipen för beskattning av livförsäkringsföretag är att P-försäk
ringskapitalet skall ses som en form av uppskjuten inkomst för försäkringsta
garen. 

Försäkringstagaren får således avdrag vid inkomsttaxeringen för det kapi

tal som han "sätter in" i försäkringen. Detta kapital förvaltas utan beskatt

ningskonsekvens hos försäkringsföretagen. När utbetalningar från försäk

ringen sker utgör de skattepliktig inkomst av tjänst hos mottagaren. 

Den del av livförsäkringsföretagets förvaltning som avser pensionskapital 

undantas från beskattning. I deklarationen redovisar företagen sin totala 

nettointäkt av fastighets- och kapitalförvaltning och fördelar denna på en 

skattepliktig och en icke skattepliktig del. Fördclningsgrunden utgörs av för

säkringsstockens fördelning på pensions- och kapitalförsäkring. Detta inne

bär att försäkringsförctagens samtliga intäkter och kostnader för P-försäk

ringar ligger utanför beskattningsområdet medan K-försäkringssidan be

skattas. 
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K-försiikring 

För K-försäkring medges försäkringstagaren - till skillnad från vad som gäl
ler för P-försäkring- inte avdrag för inbetalt belopp vid inkomsttaxeringen. 

Utbetalade bdopp beskattas inte. 

Jag nämnde tidigare att avkastningen på K-försäkringskapitalet beskattas 

hos försäkringsföretaget. Beskattningen sker enligt en schablon. 

Som bruttointäkt tas upp intäkten av kapital- och fastighetsförvaltning 

samt vissa särskilt uppräknade intäkter såsom vinst vid försäljning eller upp

skrivning av annan tillgång än inventarier eller anläggningstillgångar dvs. 

vinst vid försäljning av omsättningstillgångar. 
Från intäkterna får avdrag göras för bl.a. skuldränta och andra avdrag som 

medges vid innehav av fastigheter enligt 25 § KL. 
Vidare medges ett procentavdrag om 5 % av resterande bruttointäkt. 

Därjämte medges ett antalsavdrag, eller "styckeavdrag". Antalsavdraget 

uppgår till 3 promille av basbeloppet för taxeringsåret per varje direkt teck

nad personförsäkring. 
Slutligen finns den s. k. spärregeln som medger avdrag i syfte att förhindra 

att skattekravet blir för stort. Den fungerar så att värdet av anstaltens till

gångar ( marknadsvärdet) jämförs med summan av de försäkringstekniska 
skulderna för olika försäkringsslag uppräknade med olika procenttal. Om 

jämförelsen visar att tillgångarnas värde understiger skulderna medges ytter

ligare avdrag med ett belopp motsvarande fem gånger skillnaden. 

Den formella skattesatsen vid den statliga taxeringen uppgår till 50 % . 

Den faktiska skattesatsen brukar uppskattas till ca 40 %. 

6.10.5 Pcnsionssparandcts fondering 

Bakgrund 

Försäkringssparandet sker till mycket stor del inom ramen för avtal om 
tjänstepensionsförsäkring, dvs. försäkringar på grund av anställningsavtal. 
Sådana kan finnas dels på grund av individuella anställningsavtal men 
ocksä - vilket är det vanligaste - på grund av kollektivavtal. 

l luvuddelen av det kollektiva pensionssparandet sker enligt ITP-planen 
(industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän). Planen grundar sig 

på en överenskommelse mellan privattjänstemannakartellen (PTK) och 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). ITP-planen kan tillämpas också av 

arbetsgivart: utanför arbetsgivarorganisation genom att de tecknar s. k. häng

avtal. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan utfästa förmå

ner som helt överensstämmer med ITP-planen och teckna försäkringsavtal 

med försäkringsbolaget SPP. ömsesidigt (SPP) för att trygga utfästelserna. 

Även inom LO/SAF-området finns motsvarandt: avtal om pt:nsion - den 

särskilda tilläggspensioncn - STP. Den ingår som en del av kollektivavtalspa

ketet benämnt AMF-försäkringarna. Även här finns möjlighet till hängavtal 

och försäkringsavtal som sluts med AMF som försäkringsgivare. 

Utfästelse om tjänstepension kan också göras utan tryggande, dvs. utan 

särskilt sparande. Detta är failet för de flesta utfästelser om tjänstepension 
inom stat och kommun. Ävt:n privata arbetsgivare kan emellertid göra pen-
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sionsutfästelser utan att trygga dessa. I de fallen erhålls avdrag för pensions- Prop. 1989/90: 110 
kostnader när pensionen utbetalas - s.k. direktpension. 

Fondering 

Utfästa pensionsförmåner kan tryggas - säkerställas - på vissa angivna sätt. 
För privatanställda som pensioneras enligt allmän pensionsplan gäller i hu
vudsak de ovan nämnda avtalspensionerna. Där anges tryggandeformerna i 
resp. pensionsplan. Kravet på säkerhet för utfästelsen tillgodoses genom att 
pensionsordningarna innefattar högre eller mindre grad av fondering av me
del för att möta utbetalningskraven - för att utfästelserna skall kunna infrias. 

För statsanställda och kommunalt anställda sker inte något särskilt tryg
gande. I detta sammanhang anses det vara ett tillräckligt tryggande att staten 
eller kommun garanterar utfästa pensioner. 

Pensionsplanerna är uppbyggda på olika sätt beroende på vilket reserve
ringssystcm som används. 

För folkpensionen tillämpas fördelningssystemet som bygger på att man 
för varje år tar ut så mycket pengar som behövs för att klara årets utbetal
ningar. ATP liknar ett fördelningssystem men avgifterna till ATP har varit 
större än utbetalningarna för pensioner. Därigenom har betydande fonder -
AP-fonderna- kunnat byggas upp. Inom ITP-planen tillämpas premiereserv
systemet som innebär att en premiereserv byggs upp för varje utfästelse. Pre
miereserven utgör värdet av den samlade utbetalningsansvarigheten. Syste
met innebär en successiv avsättning - allteftersom pensionsborgcnärens rätt 
till förmåner inträder, dvs. allteftersom förmånerna tjänas in. ITP-planen in
nebär alltså en viss form av individuell försäkring inom det kollektiva syste
met. Inom STP tillämpas det s.k. kapitaltäckningssystemet. Detta bygger på 
att de anslutna arbetsgivarna kollektivt ansvarar för kostnaderna. Varje år 
beräknas kapitalvärdet av alla framtida pensioner för den åldersgrupp som 
går i pension under året. Uttag av detta värde sker sedan genom en premie
sättning som kollektivt fördelas mellan de anslutna arbetsgivarnas årslöne
summor. 

Skillnaden mellan de tre systemen är framför allt behovet av fondering. 
Premiereservsystemet ger upphov till de största kapitalbildningarna efter
som fonderingen där sker med utgångspunkt från längre tidsperioder än 
inom kapitaltäckningssystemet. Fördelningssystemet kräver inte någon 
fond bildning. 

6.10.6 Kollektivt pensionssparande för avtalspension 

Tryggandef ormer 

Tryggande kan ske genom försäkring i försäkringsföretag, avsättning till 
pensionsstiftelse och genom kontoavsättning - i förening med kreditförsäk
ring. Det är endast dessa tryggandeformer som medför avdragsrätt - inom 
vissa ramar som anges av de kvantitativa villkoren i KL - för den kostnad 

som avsättningen medför. Valet av tryggandeform är beroende dels av ar
betsgivarens egen bedömning av hur han anser att tryggandet lämpligen bör 
ske men också - om allmän pensionsplan tillämpas - av vilka tryggandefor
mer som godtas enligt pensionsplanen. 
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Försäkring 

Om tryggandc sker i form av försäkring innebär det att arbetsgivaren köp.;r 
en P-försäkring och betalar löpande premier. Det utbetalade beloppet läm

nar d[1 arbetsgivarens förmögenhet och förvaltas hos försäkringsföretaget 

som ocksf1 övertar ett försäkringsansvar. 

Avsättning till pensionsstiftelse 

Med en pensionsstiftdse avses en av arbetsgivaren grundad stiftelse med 

uteslutande ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller 

deras efterlevande. En stiftelse har inte rätt att själv utfästa pension. För att 
avdrag skall få ske för avsättningen fordras att stiftelsen är en sådan pen

sionsstiftelse som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs

telse m.m. (TrL). 
Pensionsstiftelser är inskränkt skattskyldiga. De är skattskyldiga endast 

för inkomst av fastighet. Denna inskränkning i skattskyldigheten kan emel

lertid gt1 förlorad om stiftelsen under längre tid inte bedrivit eller inte kan 

förväntas bedriva verksamhet som skäligen svarar mot dess avkastning på 

tillgångarna. 
En stiftelse kan ta emot såväl obeskattade som beskattade medel. Vanli

gast är givetvis att arbetsgivarna avsätter medel inom det avdragsutrymme 

som gäller i dag. Medlen förvaltas av stiftelsen som är en särskild juridisk 
person vid sidan av arbetsgivaren. 

När en arbetstagare avgår med pension betalar arbetsgivaren ut denna 
pension med avdragsrätt och vänder sig till stiftelsen med en begäran om 

gottgörelse för den utbetalade pensionen. Gottgörelsen utbetalas till arbets
givaren - för vilken gottgörelsen utgör skattepliktig intäkt. Särskilda regler 
giiller för det fallet att en stiftelse innehåller såväl beskattade som obeskat

tade medel. 
Arbetsgivaren har även rätt till gottgörelse för andra utgifter såsom köp 

av pensionsförsäkring och vissa andra utgifter. 

A l'Sätt11i11g på konto i företaget 

Arbetsgivaren kan ta upp åtaganden enligt allmän pensionsplan som skuld 

under rubriken "Avsatt till pensioner". Arbetsgivaren har rätt till avdrag för 

avsättningen på kontot intill pensionsreserven - upp till värdet av den skuld 

som pensionsutfästelserna innebär. Avdrag medges dock endast om utfästel

serna är kreditförsäkrade. Avdragsrätt medges även för kostnader för för

måner som utfästs utan att allmän pensionsplan tillämpas men som "ryms 

inom" allmän pensionsplan. 

När arbetsgivaren betalar ut pension innebär detta att skulden för utfästa 

pensioner sjunker. Om inte några nya utfästelser görs - bortsett från skuld
uppräkningen - kommer därmed avsättningen på kontot att överstiga värdet 

av kvarvarande pensionsutfästelser. Detta överskott - "disponibla pensions

medel" - måste återföras till beskattning med lägst en tiondel per år i lO år. 

"avtappning av disponibla pensionsmedel". 

Sammanfattningsvis är systemet tänkt att fungera så att balans uppkom-
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mer emellan de tre tryggandeformerna försäkring, stiftelse och konto. I de Prop. 1989/90: 110 
fall arbetsgivaren låtit försäkra sin utfästelse erhåller han avdrag vid premie-
betalningen. I de fall han pensionerar i egen regi fungerar de avdragsgilla 
resp. skattepliktiga betalningsströmmarna sinsemellan så att tryggandefor-
merna blir likvärdiga. 

Dagens regelsystem medför att pensionssparande gynnas kraftigt jämfört 
med sparande i K-försäkring. Detta gäller i än högre grad jämfört med direkt 
sparande i bank. aktier eller liknande. Sparande i K-försäkring är i sin tur i 
många fall skattemässigt gynnat jämfört med sparande i bank men missgyn
nat jämfört med sparande i exempelvis aktier som innehas i två år eller mer. 
De nuvarande reglerna är sålunda inte neutrala mellan olika former av spa

rande. 

6.10.7 Avkastningsskatt på pensionsmedel 

Mitt förslag: Livförsäkringsföretag skall vara skattskyldigt för avkast
ning av pensionsförsäkringskapitalet. 

Motsvarande skall gälla för pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) 
om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

Avkastningsskatt skall utgå även för arbetsgivare som avsatt medel 
på skuldkonto "Avsatt till pensioner". 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Helt övervägande negativt mottagande. Försäkrings

i11spektio11en godtar skälen för skatten (likformighet m.m.) men påpekar ett 
flertal risker, framför allt med hänsyn till pågående Europa-anpassning. In
spektionen menar - som många andra - att förslaget påverkar sparandet i 
Sverige negativt. Inspektionen föreslår slutligen att undantag görs för vissa 
smärre förvaltare som hanterar speciella försäkringar (vissa mindre under
stödsföreningar som betalar ut endast blygsamma pensionsbelopp). 

Riksgäldskofltoret tar inte ställning till införandet av skatten, men påpekar 
att den innebär ett incitament för kapitalet att söka sig till lågavkastande till
gångar och därmed störa marknadens funktion. Riksgäldskontoret föreslår 
en annan beskattningsteknik - nämligen beskattning även av värdehöj

ningen. 
Riksbanken tillstyrker likformigheten men tar också upp riskerna med för

ändrad placeringspolitik hos förvaltarna. 
Aktiefrämjandet avstyrker med hänsyn till dagens låga sparkvot. Motsva

rande synpunkter lämnas av Finansbolagens Förening, SACOISR, FAR och
Grossistförbundet Svensk Handel. 

LO anser att skattesatsen är för låg. TCO godtar beskattningen men en

dast på privat pensionsförsäkring. 
Remissinstanser inom försäkringsbranschen avstyrker och hänvisar till 

långsiktighet, bundenhet, trygghet. Branschorganisationernas liksom nä

ringslivsorganisationers som Niiringslil'ets skattedelegation, SAF, Svenska 

livförsiikringsbolags riksförbund och SPP inställning innebär sammanfatt
ningsvis att man - liksom även TCO gjort - poängterar den principiella skill-
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naden mellan privat försäkring och kollektivavtalade tjänstepensioner att i Prop. 1989/90: 110 
sistnämnda förekommer ingen avkastning som kommer den enskilde till del. 
utöver värdesäkringen. Branschen, särskilt Försiikringsbolaget Pe11sio11sga-
ra11ti, ömsesidigt ( FPG) och Pensionsregistreringsinstitutet (PR/) påpekar 

också en hel del tekniska hristcr i RINK:s förslag- särskilt vad avser beskatt-

ning av tryggandeformen skuldföring. I den delen anförs att det inte är möj-

ligt att avskilja en viss förmögenhetsmassa i företaget som pensionskapital. 

RINK:s förslag grundar sig alltså på ett artificiellt avkastningsmått. Närings-

livets skattedelegation och FPG påpekar att just detta moment i skatten le-

der till att bolag utan avkastning eller med negativt resultat ändå skulle be-

tala avkastningsskatt. Vidare anför bl.a. SAF att skatten slår oneutralt: på 
STP (kapitaltäckningssystem) blir belastningen inte så stor somt. ex. på ITP 

(premiereservsystem) och p{1 statlig och kommunal pension sker ingen be-

skattning alls (fördelningssystem). Vad gäller kontoavsättning innebär en 

skatt en omedelbar fördyring för arbetsgivarna. I fonderade system uppträ-

der emellertid fördyringen inte genast utan först med några års eftersläpning 

pt1 grund av att skattekostnaden inl~dningsvis kan tas ur överskottsmedel. 
Bl.a. SPP anför att effekten av skatten kan bli att arbetsgivare övergår till 

direktutbetalningar av pension och avstår fran !ryggande eller att man över-

ger kontoavsättningssystcmet. 
Folksam godtar RINK:s motiv för en avkastningsskatt men menar att för

slaget missgynnar pensionssparandet och föreslår därför att förslaget i denna 
del ses över. Folksam understryker dock att om en avkastningsskatt över hu

vud taget skall ingä som en del i det framtida pensionssparandet bör en sådan 

skatt inte beräknas pä den del av avkastningen som är nödvändig för de ut

fästa pensionerna - i regel 4 %. 
Liknande synpunkter förekommer ocksä hos en del övriga instanser (bl.a. 

SPP): värdes~ikringsdelen bör inte omfattas av avkastningsskatt. 

RSV menar att beskattningen av kontoavsättningar är för komplicerad och 
föreslår en mera schabloniserad beskattning. 

SPP nämner att en annan effrkt av skatten är att premierna behöver ökas 
eller att pensionerna minskas. 

Skälen för mitt förslag: Utgångspunkten för mitt förslag är att beskatt

ningen skall vara neutral mellan privatpersoners direkta sparande och för

s~ikringssparande. Enligt min mening finns det inte anledning att betrakta 

olika typer av pensionssparande som så avvikande från annat sparande att 
pensionssparandet helt bör undgå beskattning under sparandetiden - så som 

sker i dag. Inte heller anser jag att den skillnad som föreligger mellan en rent 

privat individuell P-försäkring och en tjänstepensionsförsäkring bör vara ett 

skäl för att undanta en viss del av pcnsionssparandet från beskattning. Skill

naden består framför allt i att tillväxten av tjänstepensionskapitalet inte till 

fullo kommer den enskilde till del. Han iir tillförsiikrad en viss pension enligt 

ett pensionslöfte - en pensionsutföstelse. Vad som kan tillkomma honom 

därutöver t. ex. genom en gynnsam avkastning används framförallt till vär

desiikring av pensionen men kommer i övrigt arbetsgivaren till del genom en 

lägn: premiesättning. I ett vidare perspektiv kan även denna effekt betraktas 

som en sparandeeffekt - dock inte en effekt som berör hushållssparandet. 
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Många remissinstanscr har för övrigt tagit upp frågan om förslagets effekt Prop. 1989/90:110 
på sparandet. Även i den delen anser jag det viktigt att se frågan i ett vidare 
perspektiv. Utgtmgspunkten för förändringen är att kapitalet inte beskattas 

alls i dag. Varje förslag till beskattning innebär från den utgångspunkten en 
försämring. Man hör dock ta hänsyn till att reformens huvudinriktning är 
spargynnande genom att direkt sparande kommer att beskattas med en pro-

portionell statlig skatt på 30 %, vilket skall jämföras med att samma spa-

rande i dag beskattas med den marginalskattesats som gäller i det enskilda 

fallet. Reformen innebär sålunda en rejäl sänkning av skatteuttaget på i dag 

skattemässigt missgynnade sparformer - främst banksparande. 

Jag håller med n:missinstanserna om att pensionssparandet bör särbe

handlas. RINK föreslog en lägre skattesats för detta sparande. Särbehand

lingen bör inte sträcka sig så långt som till skattefrihet. Enligt min mening är 

det också påkallat att göra en viss skillnad mellan olika typer av pcnsionsspa
rande i den meningen att alla inte bör beskattas med samma skattesats. Jag 

återkommer senare till den frågan. 

Pensionnparande i försäkring 

Mitt förslag: Livförsäkringsföretag skall vara skattskyldigt till avkast
ningsskatt. Skatteunderlaget skall vara nettointäkten av företagets 
kapital- och fastighetsförvaltning beräknad enligt reglerna för in
komstslaget näringsverksamhet vid taxering enligt lagen om statlig in
komstskatt. 

Avgångsbidragsförsäkring (AGB) skall vara undantagen från be
skattning. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt, utom såvitt avser AGB. 

Rcmissinstanserna: Som tidigare nämnts har en del remissinstanser påtalat 
risken för att företagen ändrar sin placcringspolitik och övergår till att pla
cera kapitalet i tillgångar som inte ger hög direkt avkastning. 

Skälen för mitt förslag: I luvudinriktningen i förslaget är att det nu ifråga

varande indirekta sparandet bör beskattas på samma sätt som direkt spa
rande. Diirav följer att livförsäkringsföretagen borde vara skattskyldiga un
der inkomst av kapital. 

Livförsäkringsförctagen är emellertid skyldiga att tillämpa de redovis
ningsprinciper som följer av bokföringslagen och god redovisningssed, me

dan beskattningen inom inkomstslaget kapital föreslås ske med tillämpning 

av kontantprincipen (avsnitt 6.2.6). Beskattning av livförsäkringsföretagen i 

inkomstslaget kapital skulle också medföra att de skulle bli de enda juridiska 

personer vars inkomster beskattades i detta inkomstslag. 

Livförsäkringsföretagens avkastning på pcnsionskapitalet bör diirför be

skattas med tillämpning av reglerna för inkomstslaget näringsverksamhet. 

Rcmissynpunkterna om att detta förslag skulle kunna medföra en föränd

rad placeringspolitik kan vara befogade med hänsyn till att avkastningsskat
ten beräknas pä realiserad värdestegring. Enligt min mening är det dock tro

ligt att denna förändring inte kommer att bli alltför betydande med hänsyn 

till att FRL slär fast hur kapitalet skall placeras - i varje fall till den del som 485 



avser bundna fonder. Man hör också ta med i bilden den prisförändring som Prop. 1989/90: 110 
skulle komma att inträffa om placeringspolitiken inriktar sig på lågavkas-
tande tillgångar med stadig värdehöjning. Den alternativa nytta förvaltaren 
kan ha av en sådan placering blir mindre om tillgången i fråga har ett reellt 
sett för högt inköpspris. Jag har i och för sig förståelse för riksgäldskontorets 
förslag om att beskattningen skulle omfatta även orealiserad värdestegring. 
Detta skulle emellertid innebära ett alltför stort avsteg från grundprincipen 

i övrigt beträffande vinstberäkning och skulle dessutom avvika från vad som 
gäller för direktsparandet. 

Här finns anledning att ta upp ytterligare några frågor. Den första gäller 
livförsäkringsföretagens rätt att ta emot utdelning skattefritt resp. deras rätt 
att ge och ta koncernbidrag med skattemässig verkan. Av de skäl jag nyss 
nämnde är det angeläget att beskattningen så långt möjligt ger ett neutralt 
utfall i förhållande till beskattningen av direktsparande. Det saknas därför 
anledning att ge företagen rätt att ta emot skattefri utdelning eller ge och ta 
koncernbidrag med skattemässig verkan. Det förhållandet att avkastnings
skatten är en i förhållande till dagens läge ny beskattning förändrar inte si
tuationen. Även i dag sker viss beskattning av livförsäkringskapitalet - K
försäkringskapitalet - utan att företagen har denna rätt. 

Jag vill här dessutom ta upp den särskilda avgångsbidragsförsäkringen, 

AGB. 
AGB i-ir en K-försäkring. Ursprungligen antogs antalsavdraget innebära 

att någon faktisk beskattning inte skulle uppkomma. Det visade sig emeller
tid med tiden att antalsavdraget inte var tillräckligt för att beskattning skulle 
undvikas. Av det skälet bestämdes att den del av en försäkringsrörelses kapi
tal- och fastighetsförvaltning som belöper på AGB skulle behandlas som P
försäkringskapital. Området för P-försäkringsbeskattningen utvidgades då 
till att avse även AGB - trots att den inte var en P-försäkring. 

Inte heller i det nya systemet bör denna försäkring beskattas. 

Avsättning på konto i företag 

Mitt förslag: Beskattningsunderlaget utgörs av det bokförda värdet av 
pensionsskuld vid ingången av beskattningsåret som är avsatt med av
dragsrätt. Skatten utgör en avdragsgill kostnad vid inkomsttaxe
ringen. 

RINK:s förslag: Arbetsgivare som avsatt medel på konto "Avsatt till pen
sioner" skall vara skattskyldig för en del av ökningen av pensionsskulden. 

Beskattningsunderlaget skall vara 125 % av den del av ökningen som avser 
dels uppräkning med hänsyn till inflationen, dels uppräkning med tillämp
ning av den försäkringstekniska beräkningsräntan. Beskattningsunderlaget 

skall beskattas med en skattesats på 20 %. Påförd skatt skall utgöra avdrags
gill kostnad vid arbetsgivarens inkomstbeskattning. 

Remissinstanserna: Utöver den allmänt kritiska inställning som tidigare 
redovisats har en hel del tekniska invändningar framförts. FPG har anfört 
att de avsatta pensionsmedlen skulle träffas av en skatt som helt saknar sam-
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band med den faktiska avkastningen på pcnsionskapitalet. FPG anför som Prop. 1989/90:110 
alternativ att rörelsebeskattning i stället borde införas för livförsäkringsföre-
tag - med oförändrade regler för kontoavsättningarna. Därmed skulle den 
avkastning företagen har utöver pensionsskuldökningen bli föremål för van-
lig inkomstbeskattning. I livförsäkringsföretagen skulle motsvarande in-
träffa för den avkastning som går utöver ökningen av de försäkringstekniska 
skulderna. FPG påpekar vidare att avkastningsskatten - om den införs -

nödvändigtvis måste begränsas till den avkastning som skett på medel av-
satta med avdragsrätt. Det gäller skuldföring som skett under rubriken "Av-
dragsgilla pensionsåtaganden" och som skett med avdragsrätt enligt över-
gångsbestämmelserna till 1975 års lagstiftning på området. FPG anmärker 
vidare att uppräkningen av pensionsskulden sker med hänsyn till många 
olika faktorer. Det skulle i fortsättningen inte vara fråga om att endast ge en 
bild av skuldens förändring, utan om beräkningar som direkt kommer att 
ligga till grund för beskattning. PR/ menar att förslaget skulle innebära 
oöverstigliga praktiska svårigheter vad gäller att ta fram ett korrekt beskatt-
ningsunderlag. Såväl FPG som PRI har dessutom påpekat de särskilda svå-

righeter som kan uppkomma för skattskyldiga som inte tillämpar FPG/PRI-
systemet. RSV menar att skatten är komplicerad och föreslår alternativt en 
schabloniserad beskattning med pensionsskulden som underlag. 

Skälen för mitt förslag: För att uppnå likformighet mellan olika tryggande
former bör även avkastningen på pensionssparande vid kontoavsättningar 
beskattas. Kontoavsättningen är emellertid till sin konstruktion av väsentligt 
annan karaktär än annat pensionstryggande. Sålunda är det t.ex. inte möjligt 
att avskilja en viss kapitalmassa som pensionskapital. Det avsatta beloppet 
blir kvar bland arbetsgivarens övriga arbetande kapital i bolaget. 

Innan jag kommer in på hur mitt förslag närmare utformats skall jag redo
göra för hur kontoavsättningssystemet fungerar i stora drag. 

Inom det kollektivavtalsreglerade området finns möjlighet att trygga ITP
planens ålderspensionsdel genom avsättning på konto i kombination med 
kteditförsäkring hos FPG. Nuvärdet av pensionsutfästelserna beräknas av 
PRI. Systemet kallas därför FPG/PRl-systemet. 

Kontoavsättning innebär att arbetsgivaren tar upp gjorda pensionsutfäs
telser vilka ännu inte infriats som en skuld till de anställda. Därigenom kom
mer kostnaderna för framtida pensionsbetalningar principiellt sett att bok
föras när de uppkommer, dvs. när de intjänas. I stället för att säkerställa de 
framtida pensionsutbetalningarna genom att betala premier till ett försäk
ringsföretag - exempelvis SPP - behåller arbetsgivaren medlen. Detta kan 
ses som att arbetsgivaren lånar av de anställda. Räntan på pensionsskulden 
betalas emellertid inte ut löpande till de anställda, utan läggs till skulden för 
utbetalning i form av pension. Skulden skrivs varje år upp med ett belopp 
motsvarande förräntningen. 

Uppräkningen av pensionsskuldcn grundas inte på den faktiska avkast
ningen på de medel som arbetsgivaren på detta sätt kan sägas ha lånat av 
innehavarna till pensionsrättigheterna. Systemet är i stället utformat så att 
uppräkning - motsvarande bl.a. räntan på skulden inkl. inflationsuppräk-
ning - varje år skall ske enligt vad som meddelas av FPG/PRI i de fall avsätt-
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ning gjorts enligt FPG/PRI-systemet. Denna ränteuppräkning beräknas som Prop. 1989/90:110 
en procentsats som tar hänsyn dels till inflationen, dels vissa räntefaktorer. 
I uppräkningen ligger även en del andra hänsyn som inte kan hänföras till 
någon avkastning. 

Avkastningen på de avdragsgilla pensionsavsättningarna beskattas inte 
enligt nuvarande regler. Företaget får avdrag för ränteuppräkningen. Det 
innebär att inte heller ränteuppräkningen av pensionsskulden beskattas. 

Grunden för den föreslagna beskattningen är givetvis inte någon faktisk 

kapitalavkastning. Beskattningsunderlaget måste i stället utgöras av den av
kastning som kan sägas ligga i tryggandeformen. 

Detta synsätt kräver dock att man kan finna ett godtagbart mått på denna 
avkastning. En lösning vore givetvis att använda skulduppräkningen - rän
teuppräkningen - så som RINK föreslagit. Remisskritiken av detta förslag 
har dock visat sig vara befogad av många skäl bl.a. rent tekniska. Min slut
sats är därför att RINK:s alternativ till beskattning är behäftat med alltför 
svåra problem, som delvis sammanhänger med att RINK av likformighets
skäl försökt att konstruera en inkomstskatt med skulduppräkningen som ett 
slags mått på en avkastning. Situationer kan emellertid inträffa som innebär 
att ett sådant mått ger felaktiga värden. Dessutom innebär förslaget ett hän

synstagande till SPP:s uppräkning som sedan korrigeras med 125 % - dvs. 
med en uppräkning som utgår från att avkastningsskatten för SPP:s del verk
ligen slår igenom med 20 %. Vidare uppkommer frågor om hur beskatt
ningen bör gå till i fall där ett antal pensionsutfästelser faller bort och nya 

utfästelser kommer till. 
Systemet är alltså tekniskt komplicerat och en beskattning enligt RINK:s 

förslag skulle medföra behov av tämligen exakta uppgifter om hur beräk
ningen av de skilda delarna i skulduppräkningen har skett. Jag inser att detta 
kan innebära stora problem redan i de fall att den skattskyldige tillämpar 
FPG/PRI-systemet och alltså kan få hjälp av PRI. Det blir vidare ännu svå
rare för skattskyldiga med kontotryggade pensioner utanför detta system att 
på ett någorlunda enkelt sätt skaffa sig tillräckliga uppgifter för en korrekt 
beräkning av underlaget. Det finns således en stor risk för onödiga kompli

kationer. 
Jag anser sålunda att det förslag RINK lämnat i och för sig innebär den 

sakligt sett mest tillfredsställande lösningen men enligt min mening kan de 
tekniska problem som är förknippade med en sådan lösning komma att för
anleda att utfallet av beskattningen alltför mycket skulle avvika från beskatt
ningen av de andra två tryggandeformerna. 

Jag anser därför att RINK:s förslag bör överges. I stället måste man enligt 
min mening söka sig fram till ett motsvarande beskattningsresultat genom en 

tämligen enkel schabloniserad beskattning så som RSV föreslagit. Grunden 
för den beskattningen bör i stället för varje års uppräkning vara pensions
skuldens bokförda värde vid ingången av varje beskattningsår. Som FPG på
pekat bör beskattning träffa endast såvitt avser skuld som är avsatt med av
dragsrätt. FPG:s påpekande har fog även vid den från RINK avvikande lös
ningen. Underlaget för skatten skall därför utgöras av värdet av den pen-
sionsskuld som är avsatt med avdragsrätt. Skuldbeloppet är lätt konstater-
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bart och kan därmed utgöra ett beskattningsunderlag som kan användas av Prop. 1989/90: 110 
alla med kontotryggad pension oavsett om de har hjälp av PRI eller om de 

har kontotryggad pension utanför detta system. Vidare underlättas hante-

ringen för PR! och slutligen undviks ytterligare en del av de problem som 

t.ex. FPG tar upp i sitt remissyttrande. 
Mitt förslag till beskattning för pcnsionstryggande har visserligen vissa 

brister i systematiskt hänseende men innebär samtidigt en betydande förenk

ling i förhållande till RINK:s förslag. 

Motiven för beskattningen är fortfarande önskemålet om likformig be

skattning. Därmed följer givetvis att skattesatsen måste avvägas så att netto

resultatet av beskattningen blir detsamma som RINK avsåg med sitt förslag

nämligen att tryggandeformen inte blir annorlunda beskattad än andra tryg

ganddormer. 

Pensionsskuldens bokförda värde innehåller moment som i och för sig inte 

kan sägas ha med en beräknad avkastning att göra. Inte heller RINK tog 

med samtliga faktorer i sitt förslag till skatteunderlag. Detta förhållande ta

lar för att skattesatsen måste avvägas med försiktighet. 

Skatten kommer att innebära en omedelbar kostnad för arbetsgivare med 

kontoavsättning, medan effekterna i fråga om kapitalsamlingar med över

skottsmedel kommer att bli fullt ut märkbara först med några års eftersläp

ning. Jag anser dock inte detta tala för någon särskild undantagsregel. Skat

ten innebär en omedelbar kostnad för alla tryggandeformer och slår därmed 

lika för alla. Det är en annan sak att vissa tryggandeformer kan ta ut skatten 

via överskottsmedel. Det förhållandet visar inte att det ligger något systema

tiskt fel i denna typ av skattläggning. 

6.10.8 Skattesats avseende pensionsmedel 

Mitt förslag: Skattesatsen ska!! vara 10 % för avkastning på tjänste
pensionskapital och 15 % för avkastning på övrigt pensionskapital. 
Dessa skattesatser skall gälla för såväl försäkringsföretag som för pen
sionsstiftelser. Skattesatsen vid kontotryggande skall vara 1,1 % av 
pensionsskuldens bokförda värde vid beskattningsårets ingång. 

RINK:s förslag: Skattesatsen skall vara 20 % för avkastningen på pen

sionskapital. Någon skillnad mellan olika former av pensionering görs inte. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har avstyrkt beskattning 

och därmed inte tagit särskild ställning till skauesatsen. LO har anfört att 

den är för låg. TCO har efterlyst särbehandling av tjänstepensioneringen 

gentemot den privata pensionsförsäkringen. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare sagt att strikt neutralitet i beskatt

ningen mellan direkt sparande och pensionssparande kräver att det sist 

nämnda sparandet beskattas enligt samma regler och med samma skattesats 

som direkt sparande. Detta innebär att försäkringssparandet egentligen 

skulle beskattas med en skattesats på 30 %. 

Det finns emellertid argument för att skatteuttaget på pensionssparandet 

bör vara lägre ~in vad som följer av en strikt neutral beskattning. Det finns 489 



dessutom skäl för ytterligare en skillnad - nämligen mellan det sparande som Prop. 1989/90: 110 
sker i form av tjänstepensionsförsäkring och det som sker i "vanlig" privat 
pensionsförsäkring. För det första bedömer jag det som särskilt angeläget 
att i sparstimulerande syfte frångå kravet på strikt neutral beskattning och 
tillämpa en lägre skattesats än den generella inom kapitalbeskattningen 
(30 %) på avkastningen på pensionssparande. Jag anser att detta är befogat 
även på grund av att detta är ett långsiktigt och bundet sparande. Pensions-
sparandets särskilda villkor talar sammantaget för att en lägre skattesats ge-
nerellt sett bör tillämpas på pensionssparandet vilket RINK också föreslagit 
(20 %). 

Jag menar dock - liksom några av remissinstanserna - att det måste göras 
en uppdelning av pensionskapitalet som tar hänsyn till skillnaden mellan 
olika pensionsförsäkringar. De skillnader som finns mellan tjänstepensione
ring och övrig privat pension talar för att förstnämnda pension borde beskat
tas med en ytterligare lägre skattesats. Den viktigaste skillnaden är att den 
tjänstepensionerade har rätt till ett visst pensionsbelopp enligt arbetsgiva
rens utfästelse. Den enskilde får då denna pension jämte den värdetillväxt 
som utgör värdesäkring. Försäkringsföretagets avkastning därutöver kom
mer däremot arbetsgivaren till del i form av premiereduktion. För övrig pri
vat pension är den enskildes resultat tydligare knutet till avkastningen. 

Förenklat kan man säga att den som köper en privat pensionsförsäkring 
betalar en premie och kan sedan få ut huvuddelen av premien jämte all den 
avkastning som kapitalet givit. Vid tjänstepension får den enskilde enbart ut 
vad som faktiskt är utfäst jämte värdesäkring. 

En tillkommande omständighet är att huvuddelen av tjänstepensionsom
rådet omfattar kollektivavtalsreglerade pensioner - där det individuella in
slaget och den individuella möjligheten att påverka den egna pensionen inte 
finns. ITP-planen har nyligen omförhandlats. Ett resultat av omförhand
lingen har blivit att ITP-planen öppnas för mera individuella lösningar i vissa 
löneskikt. En sådan utveckling förändrar dock inte mitt principiella synsätt 
på tjänstepensionsområdet. 

Jag anser således att man bör göra skillnad mellan tjänstepension och öv
rig pension. Det torde inte innebära några stora tekniska svårigheter för för
säkringsföretagen att göra denna uppdelning av sitt P-försäkringskapital. 

Det torde vara tillräckligt att uppdelningen görs med utgångspunkt från 
vilka som är betalningsansvariga eller premieaviserade. 

Jag menar att de skäl för en avvikande skattesats som RINK föreslog har 
sådan tyngd att man bör sänka den högsta skattesatsen till hälften av 30 % -

dvs. till 15 %. Skattesatsen för tjänstepension bör vara ytterligare lägre. 
Mitt förslag är en skattesats på 10 % på tjänstepensionsområdet. 

I detta sammanhang uppkommer frågan om hur egenföretagarens pension 
skall behandlas. Det vore i och för sig rimligt att även dennes P-försäkring 
skulle betraktas som tjänstepension, med hänsyn till pensionens anknytning 

till förvärvsverksamhet. Egenföretagarens försäkring är dock identisk med 
den vanliga försäkringsprodukten. Av tekniska skäl bedömer jag det därför 
inte möjligt att på ett tillfredsställande sätt avgöra om försäkringen i varje 
enskilt fall är en sådan försäkring eller en vanlig privat P-försäkring. Det är 
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därför inte möjligt att åstadkomma att egenföretagarens försäkring behand- Prop. 1989/90: 110 
las på samma sätt som en tjänstepensionsförsäkring. 

Egenföretagarna bör dock kompenseras för detta genom ett differentierat 

uttag av särskild löneskatt, vilket jag ilterkommcr till senare. 

Förslaget om en skattesats på 10 % innefattar även avkastning i pcnsions

stiftelser. 
För kontoavsättningarna bör likaså motsvarande gälla. Jag har dock tidi

gare föreslagit en typ av beskattning av kontoavsättningarna som väsentligt 

avviker från beskattningen av livförsäkringsföretagen och pensionsstiftcl

serna. Det innebär att skattesatsen för kontoavsättningarna måste avvägas 

på ett sådant sätt att nettoresultatet blir detsamma som för nyssnämnda två 

kapitalförvaltare. 

Avkastningsskatten för dessa kapitalförvaltare skall träffa bl.a. den reali

serade värdeökningen av tillgångarna. Beräkningen av skattebasen skall ske 

med tillämpning av reglerna för inkomstslaget näringsverksamhet.Den rele

vanta kapitalavkastnings jämförelsen torde därför vara det mått som redovi

sas av försäkringsbranschen exkl. orealiserad värdestegring. Denna avkast

ning sedd i relation till tillgångsmassan värderad enligt bokföringsmässiga 

grunder (lägsta värdets princip) innebär att livförsäkringsföretagens årliga 

avkastning i genomsnitt under de senaste fem åren kan uppskattas till knappt 

11 %. En avkastningsskatt på 10 % skulle med detta betraktelsesätt inne

bära en "kontoskatt" uppgående till 1, I % , varvid hänsyn också tagits till 

den beräknade avkastningen under år 1990. 

Skattesatsen avseende kontoavsättningarna bör därför vara 1,1 % av un

derlaget. 

Jag är medveten om att den valda beskattningsmetoden har den nackdelen 

att den grundas på en uppskattning av den historiska utvecklingen. Av det 

skälet vill jag här poängtera att utvecklingen på området kontinuerligt bör 

följas. Vid större konstaterade förändringar av avkastningsutveckliri.gen bör 

denna skattesats ändras. 
I gällande rätt finns exempel på en likartad beskattningsteknik i form av 

den schabloniserade intäktsberäkningen för utländska skadeförsäkrings

företag - som senast ändrades just på grund av en framställning från bran

schen - där man funnit att dåvarande nivå på beskattningen kommit att ge 

ett oriktigt resultat. 

6.10.9 Löneskatt 

RINK föreslog att s. k. grundavgift - skattedelen av de sociala avgifterna -

skulle utgå vid pensionsutbetalningar i de fall avsättning till pension hade 

kunnat ske med avdragsrätt. Anledningen var att man därigenom uppnådde 

ett likformigt uttag av socialavgifter på pensionsområdet. Förslaget skulle 

alltså innefatta grundavgift även för de pensioner som har tryggats med av

dragsrätt. Som jag tidigare redovisat har jag emellertid inte följt RINK:s hu

vudförslag till lösning av problemet med olikformigt socialavgiftsuttag i den 

delen. I stället bör uttaget av grundavgift - som bör få den mera korrekta 

beteckningen särskild löneskatt - ske vid intjänandet av pensionen och inte 

vid utbetalandet, som RINK hade föreslagit. För det nu aktuella området 491 



innebiir detta att avdragsgilla pensionsavsiittningar bör beliiggas med sådan Prop. 1989/90:110 
löneskatt - si1väl vid försäkringspremiebetalningar som avsättningar till stif-
telse och konto. 

Syftet med mitt förslag till särskild löneskatt är att åstadkomma neutralitet 
även i socialavgiftshänseende vad gäller alla förvärvsinkomster. Ett förslag 
på det nu aktuella området måste därför omfatta ett sådant uttag såväl vid 
avsättning till tryggande som vid direktpensionsutbetalningar - dvs. vid ut
betalning av pensioner som inte föregåtts av särskilt tryggande. 

Jag vill hiir nämna att problemet med olikformigt avgiftsuttag varit ak
tuellt länge i fråga om egenföretagarnas pensioner. I dagens ordning gäller 
att en egenföretagare för att kunna betala till sin egen pensionering först 
måste ta ut medel ur sin verksamhet och alltså betala fulla sociala avgifter på 
detta uttag. Därefter kan han av det uttagna beloppet betala en försäkrings
premic. Motsvarande betalning hade kunnat ske utan socialavgiftsuttag om 
fråga varit om ett anställningsförhållande. t. ex. om företagaren varit an
ställd i eget bolag och bolaget hade betalat premien. 

Jag kommer senare att föreslå att egenföretagarens nu avsedda betal
ningar i det reformerade systemet skall kunna göras med avdragsrätt i in
komstslaget näringsverksamhet - med de beloppsbegränsningar som anges 
beträffande det allmänna avdraget. Därmed kommer egenföretagaren i 
detta hänseende att bli likställd med den anställde. 

En följd av mitt förslag beträffande löneskatt på förvärvsinkomster är att 
sådan skatt skall utgå även för pensionsavsättningar som görs i takt med att 
pensionsrätt tjänas in. Detta innebär i princip att det avdragsgilla beloppet i 
förvärvskällan bör ligga till grund för löneskatten och i förekommande fall 
det belopp som betalas ut i pension utan att ha föregåtts av tryggande. 

Ett sådant uttag på tjänstepensionsområdct kräver emellertid ytterligare 
överväganden när det gäller den tekniska utformningen innan ett slutligt för
slag kan presenteras. Till bilden hör även behovet av att på ett lämpligt sätt 
kompensera egenföretagarna för att deras pcnsionskapital egentligen borde 
beskattas med den lägre skattesatsen som jag föreslagit för tjänstepension. 
Jag avser att föresla ett differentierat uttag av särskild löneskatt för dessa 
fali. Jag återkommer således senare i år med författningsförslag om särskild 
löneskatt pä arbetsgivares kostnader för pcnsionstryggande eller - i fall då 

pension direktutbetalas - på motsvarande skatt på pensionsbeloppet. 

6.10.10 Beskattning av K-försäkringskapital 

Mitt förslag: Den särskilda beräkningsmetoden för beskattning av K
försäkring slopas, vad avser det särskilda avdraget med viss procent
sats av nettointäkten. antalsavdraget och spärregeln. Någon särskild 
skattesats föreslås inte för detta kapital. vilket innebär att bolagsskat
tesatsen - 30 % - blir tillämplig. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Rcmissinstanscrna: De remissinstanser som yttrat sig i denna del har till

styrkt förslaget. 492 



Skälen för mitt förslag: K-försäkringar har från sparsynpunkt många likhc- Prop. 1989/90: 110 

ter med banksparandc, bl. a. genom att såväl sparande i bank som i K-för-
säkring sker med beskattade medel. Vid nuvarande regler liknar beskatt-
ningen av sparande i K-försäkring också beskattningen av exempelvis bank-
sparande. Skillnaden är dock att den nuvarande beskattningen av K-försäk-
ringar innefattar vissa schabloniseringar. 

Sparande i K-försäkring bör av konkurrensskäl inte ha en skattemässigt 
lika gynnad ställning som sparande i P-försäkring, eftersom P-försäkringcn 

är omgärdad av flera särskilda restriktioner. Det gäller bl.a. årligt avdrags

gillt sparbelopp och första tidpunkt för utbetalning, m.m. 
Nämnda skäl talar för att avkastningen på K-försäkringar bör beskattas 

mt:d samma skattesats som direkt sparande. Jag har i det föregående föresla

git en skattesats för direkt sparande på 30 % . Samma skattesats bör gälla för 

avkastningen på K-försäkringskapital. K-försäkringskapitalets avkastning 

beräknas och beskattas enligt reglerna i SIL- vilket innebär att den ordinarie 
bolagsskattesatsen kommer att tillämpas, dvs. 30 %. Eftersom livförsäk

ringsföretagcn inte kommer att kunna göra avsättningar till SURV kommer 

denna formella skattesats i stort också att bli den faktiska skattesatsen. 

Lagrådet har påpekat att det nya systemet för beskattning av livförsäk
ringsrörelse innebär att endast vissa intäkter hos ett livförsäkringsföretag är 

skattepliktig intäkt och att nettointäkten av den skattepliktiga delen skall be

riiknas mt:d tillämpning av reglerna för näringsverksamhet. Lagrådet menar 

att t:n sådan reglering av beskattningen borde kompletteras med en regel om 

hur man skall behandla de kostnader som är gemensamma för såväl den skat

tepliktiga verksamheten som för den del av rörelsen som inte föranleder 
skatteplikt. 

För egen del kan jag hålla med lagrådet om att systemet i detta avseende 
ser ut att vara bristfälligt. Emellertid bibehåller de nya reglerna dagens ord

ning att den vt:rksamhet som inte ger några skattepliktiga intäkter inte heller 
skall föranleda några avdragsgilla kostnader. Sålunda är t.ex. influtna för

säkringspremier skattefria, medan å andra sidan utbetalningar på grund av 
intrliffade försäkringsfall inte är avdragsgilla. 

De försäkringstekniska grunderna innefattar bl.a. grunder för försäkrings
företagens premiesättning. Grunderna tar hänsyn till gemensamma kostna

der vid premieslittningen. I grundbundcn försäkring bestäms nämligen nivån 
på premien med hänsyn till försäljningskostnader och övriga driftkostnader, 

innefattande såväl direkta som gemensamma kostnader. Dessa kostnader 

beaktas genom ett procentuellt påslag. 

Driftkostnadstäckning sker alltså via - de skattefria - premierna. Det sak

nas anledning att därutöver medge avdrag för kostnader som är gemen

samma. 
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6.10.11 Utländska försäkringar 

Mitt förslag: Premie avseende försäkringssparande i utländskt försäk
ringsföretag skall i vissa fall beskattas. 

Skattesatsen skall vara 15 % av premiebeloppet för premier av
seende utländskt försäkringssparande som i övrigt inte beskattas. För 
premier avseende försäkringssparande i utländska försäkringsföre
tag - som beskattas i utlandet - skall skattesatsen kunna sättas ned 
med hänsyn till den skatt som utgår i utlandet. Nedsättning skall - ef
ter ansökan hos RSV - medges med halva eller hela skatten på pre
mien. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt utom såvitt avser skattesatsen. 
Remissinstanserna: Försäkringsinspektionen anser att skatten är konkur

renshämmande gentemot utlandet och sätter den internationella harmonise
ringen i fråga. RSV påpekar kontrollsvårigheten, vilken ytterligare poängte
ras av riksbanken. Motsvarande synpunkter kommer från alla som yttrat sig 
i denna del. Branschorganisationerna anser att det på grund av beskatt
ningen av det inhemska försäkringssparandet uppkommer risk för utflytt
ning av kapital till utlandet. En utflyttning som beror på gynnsammare ut
ländsk beskattning och som inte kan hindras - bl.a. på grund av kontrollsvå
righeterna. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare konstaterat att pensionssparande 
i utlandet ofta är skattemässigt gynnat. I många fall liknar utländska system 
det som för närvarande gäller i Sverige. 

Genom mitt förslag om avkastningsskatt på pensionsmedel förändras kon
kurrenssituationen gentemot utlandet. Det skulle av skatteskäl i vissa fall 
kunna bli lönsamt att flytta pensionssparande från Sverige till utlandet. Den 
risken är mindre genom att de skattesatser jag nu föreslagit ligger på en rela
tivt låg nivå. Man kan utgå från att det under överskådlig tid kommer att 
finnas länder som inte har någon beskattning alls av detta sparande. Man bör 
dock inte vid en internationell jämförelse utgå från dessa länder, utan i stället 
jämföra med vad som kan tänkas vara ett slags genomsnittlig behandling av 
detta kapital utomlands. Jag inser att det är svårt att finna något egentligt 
genomsnitt med hänsyn till att de utländska försäkringslösningarna kan av
vika från de svenska men jag anser att det ändå finns fog för påståendet att 
det inte är en generell regel att livförsäkringskapitalet inte beskattas i ut
landet. Däremot är det dock regel att kapitalet är mer eller mindre gynnat. 
Den skattesats jag tidigare föreslagit och som kommer att bli den vanligaste 
jämförelsebasen är 15 %. Den är vald bl.a. mot bakgrund av sådana hän
synstaganden. 

Enligt svensk rätt är försäkringar i utlandet skattemässigt K-försäkringar, 
vilket innebär att avdrag inte medges för premierna och att utfallande belopp 
inte är skattepliktiga. Detta gäller oavsett om försäkringen i och för sig upp
fyller de svenska kvalitativa villkoren för vad som får klassificeras som en 
?-försäkring. RSV har rätt att efter ansökan genom dispens förklara att en 
utländsk försäkring får betraktas som en ?-försäkring. Jag föreslår inte några 
förändringar av dessa regler. 
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Den lämpligaste lösningen för att uppnå konkurrensneutralitet gentemot Prop. 1989/90:110 

utlandet torde vara att beskatta insättningar (premier) i försäkringssparande 

i utlandet. Skattesatsen bör då avvägas så att det behållna beloppet vid spar-

periodens slut blir lika stort oavsett om sparandet sker i Sverige eller i ut-

landet. 
Vid bestämmandet av den skattesats som bör gälla är det nödvändigt att 

göra ett slags genomsnittsberäkning. Detta på grund av att det svenska för

säkringssparande som kan utgöra basen för beräkningarna beskattas med 

antingen 15 % (P-försäkring) eller 30 % (K-försäkring). Någon jämförelse 

med den ytterligare lägre skattesatsen för tjänstepension behöver inte göras, 

eftersom detta sparande ligger inom Sverige. RINK:s bedömning var att 

skattesatsen egentligen borde vara 24 % för att neutralitet skulle uppnås. 

RlNK hade då utgått från vad man räknade med skulle bli den effektiva skat

tesatsen med utgångspunkt i den formella (20 % ) jämte antaganden beträf

fande faktisk avkastning, spartid, m.m. RINK föreslog 20 % som ett lämp

ligt genomsnitt med utgångspunkt från förutsatta genomsnittsförhållanden. 

Förutsättningarna har inte ändrats genom mitt förslag om en lägre skatte

sats. Det är således fortfarande nödvändigt att göra en beräkning med ut

gångspunkt i antagna genomsnittsförhållanden. Därav följer att beräkning

arna måste utföras med viss försiktighet för att undvika en överbeskattning. 

Vid en sammanvägd bedömning av de två skattesatserna för privat P-försäk

ring och K-försäkring torde skattesatsen böra ligga några procentenheter 

över 15 %. Försiktigheten bjuder då att skattesatsen bestäms till 15 %. 

Skattesatsen bör därför vara 15 % av sparbcloppet (premien). I de fall 

denna skattesats är för låg kan den osäkerhet och de valutarisker som försäk

ringssparande i utlandet kan vara förknippat med ses som en spärr mot allt

för stora överflyttningar från svenskt till utländskt sparande. 

Skatten på premier avseende utländskt försäkringssparande föreslås vi

dare utgå enligt samma skattesats oavsett om premien avser utländsk försäk

ring som i och för sig skulle kunna klassificeras som P-försäkring eller K

försäkring. Från neutralitetssynpunkt kunde det eventuellt vara önskvärt att 

ta ut en högre premieskatt på sparande som sker i konkurrens med svenska 

K-försäkringar än på sparande som sker i konkurrens med svenska P-försäk

ringar. Motivet skulle då vara att avkastning på K-försäkring föreslås bli be

skattad rned en högre skattesats än avkastning på P-försäkring. Effekten av 

den högre skattesatsen för K-försäkring motverkas emellertid av att sparan

detiden vanligen är längre i P-försäkring än i K-försäkring. Det bör därför 

vara möjligt att upprätthålla neutralitet mellan svenskt och utländskt försäk

ringssparande med samma skattesats för premier avseende utländska försäk

ringar oavsett hur dessa skulle komma att klassificeras. 

r de fall försäkringssparande i utlandet beskattas bör skatten på premier 

som betalas till sådant försäkringssparande kunna sättas ned. Motivet är att 

svenska skattskyldigas försäkringssparande i utlandet annars sammantaget 

skulle kunna utsättas för en hårdare beskattning än motsvarande försäk

ringssparande i Sverige. Mitt förslag innefattar därför också en möjlighet 

att - efter ansökan hos RSV - erhålla nedsättning av premieskatten. Ned-

sättningen skall göras med hänsyn till annan beskattning av det utländska 
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försäkringssparandet och avvägas så att det totala skatteuttaget blir det- Prop. 1989/90: 110 
samma som för försäkringssparande i Sverige. Av förenklingsskäl föreslås 
att nedsättning skall ske med antingen halva eller hela premieskatten. 

Den föreslagna skatten är inte avsedd att försvåra betalningar till utlandet. 
Avsikten är endast att upprätthålla neutralitet mellan svenskt och utländskt 
försäkringssparande. Av det skälet kommer skatten inte att stå i strid med 
Sveriges förpliktelser gentemot andra länder och strider inte heller mot strä
vandena till liberalisering avseende kapitalrörelser över gränserna. 

Valutalagstift11i11ge11 

En annan fråga som delvis har samband med en premieskatt är valutalagstift
ningen. I den delen har utvecklingen gått mot ett successivt borttagande av 
valutarestriktionerna. En 3 000-kronorsgräns för premier till utländska liv
försäkringsbolag gäller för närvarande. Slopande av den begränsningen är 
en av de frågor som övervägts i det förslag till lag om valutareglering, m.m. 
som nyligen remitterats till lagrådet. I lagrådsremissen förutskickas att slo
pandet av valutarestriktionerna också bör kunna omfatta förbudet mot pre
miebetalningar till utlandet. Remissförslaget innebär dock att förbudet be
hålls till dess att en premieskattelag träder i kraft, vilket enligt mitt förslag 
skall ske den l januari 1991. 

6. I0.12 Övergångsbestämmelser 

Mitt förslag: Särskilda övergångsregler föreslås i ett avseende som 
gäller brutet räkenskapsår och vad gäller värdering av värdepappers
och fastighetsinnehav vid övergången till det nya systemet. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt i fallet med brutna räken
skapsår. I övrigt föreslås inga särskilda övergångsregler.. 

Rcmissinstanserna: De remissinstanser som tagit upp frågan om över
gången till det nya systemet menar att frånvaron av särskilda övergångsbe
stämmelser medför att förslaget kommer innebära en otillMen retroaktiv be

skattning. 
Skälen för mitt förslag: Förslaget innebär att avkastningen på pensionsspa

rande kommer att beskattas med verkan från den I januari 1991. Avkast
ningen på allt pensionskapital som finns samlat hos olika förvaltare eller hos 
arbetsgivare den 1 januari 1991 kommer att bli föremål för beskattning efter 

detta datum. För skattskyldiga med brutet räkenskapsår föreslås emellertid 
en särskild övergångsbestämmelse. Lagrådet har påpekat att frånvaron av 
särskilda övergångsbestämmelser i det remitterade förslaget har viss bety
delse i frfiga om värdet av lager vid övergången till det nya systemet. Lagrå
det har därför menat att den frågan borde regleras i övergångsbestämmel
serna. Jag delar lagrådets bedömning och återkommer till frågan i special
motiveringen. 

Frågan om tillatcn eller otillåten retroaktivitet har även i andra beskatt
ningssammanhang på senare tid varit aktuell. Pensionskapital har satts in i 
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sparandet vid en tidpunkt dtt avkastningen var fri fr{rn skatt. Av det skiilet Prop. 1989/90: 110 
har det gjorts gällande att det skulle föreligga hinder för att detta äldre kapi-

tals avkastning skulle utgöra underlag för beskattning. Min instiillning iir föl-

jande. 

Förslaget strider inte mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen efter

som det inte innebär beskattningav den avkastning som ackumulerats skatte

fritt under iirens lopp. Fiirslaget innebiir att den avkastning som uppkommer 

f'jta ikrafttriidandet komml~r att utgiira skatteunderlag. Det förhållandet att 

denna avkastning beskattas framöver innebiir inte något ingrepp i tidigare 

skattefrihet. Inte heller innebiir det n{1got brott mot retroaktivitetsförbudet 

att det kan förekomma situationer diir det efter den I januari 1991 lämnas 

pensionsutföstelser som avser intjiinande av pensionsriitt under tid som lig

ger före ikraftträdandet. Det kapital som avsiitts på grund av en sådan utfäs

telse avsiitts för övrigt först efter ikrafttriidandet. 

Förslaget griper inte heller på niigot otillbörligt sätt in i redan ingångna 

avtal. De kontrakt som ing{1tts garanterar en försiktigt beriiknad avkastning. 

grundriintan eller kalkylräntan. Effekten av mitt förslag kan inte:: bedömas 

bli sii stor att denna garanterade avkastning kommer att beröras. 

6.10.13 Övriga frågor 

l'.jic•rlc·1•a11depc11sio11 

Mitt förslag: Det skall vara möjligt för en försäkringstagare i ett ho
mosexuellt samlcvnadsförh{tllande att genom försiikring ge efterle
vandepension till sin sambo utan att försiikringen därigenom klassas 
som en K-försiikring. 

RINK:s förslag: Frågan var inte förem{tl för RINK:s arbete. 

Skälen för mitt förslag: En P-försiikrings kvalitativa villkor i KL innebär 

att en livförsiikring måste vara förenad med vissa villkor för att skattemässigt 

få klassas som en P-försäkring. Detta gäller bl.a. kretsen av berättigade till 

efterlevandepension. De förmånstagare till försäkringen som får sättas in av

seende cfterlevandepension iir begränsade till bl.a. familjekretsen i hetero

sexuella samlevnadsförhållanden- antingen samlevnaden sker i äktenska

pets form eller i ett samboförhållande. 

Om en homosexuell sammanboende vill tillförsäkra sin homosexuella 

sambo efterlevandepension strider ett sådant förordnande således mot vill

koren i KL och försäkringen blir klassad som en K-försäkring. Detta innehär 

att försäkring visserligen kan köpas men att avdragsrätt inte medges för pre

mien. 

Detta förhållande har uppmiirksammats i skilda sammanhang bl.a. av Ut

redningen om homosexuellas situation i samhället. Den utredningen före

slog i sitt hctiinkande (SOU 1 l)84:63) I lomosexuella och samhället en lös

ning pi't problemet innebiirande att man i en särskild lag reglerade att olika 

samlevnadsdefinitioner i lagstiftningen oeks{1 skulle avse homosexuell sam

levnad. Den aktuella bestämmelsen i KL fanns med i det förslaget. 

32 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del I 
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I propositionen ( 1986/87: 124) föreslog regeringen riksdagen att en sådan Prop. 1989/90: 110 
iag skulle antas. I regeringens förslag togs emellertid inte in någon ändring 
av de kvalitativa villkoren för efterlevandepension. Lagen antogs av riksda-
gen (lag 1987:813 om homosexuella sambor). 

Jag anser att det nu inte finns någon anledning att avvakta ytterligare i 
frågan och föreslär diirför att de kvalitativa villkoren skall få en sådan inne

börd att iivcn en homosexuell sambo skall kunna sättas in som förmånstagare 
utan att livförsäkringen därigenom måste klassas som en K-försäkring. Lag
tekniskt kan detta åstadkommas genom att den nyssnämnda lagen om homo

sexuella sambor kompletteras med det aktuella lagrummet i KL. 

Jag vill avslutningsvis erinra om att förslaget endast tar sikte på de privata 

P-fiirsäkringarna och inte avser reglerna för den allmänna efterlevandepen

sioncn. 
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7 Bostadsbeskattning 

7 .1 Privatbostad och näringsfastighet 

Mitt förslag: Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet an
tingen som privatbostadsfastighet som redovisas i inkomstslaget kapi
tal eller som näringsfastighet som redovisas i inkomstslaget närings
verksamhet. 

Småhus. som är inrättade som en- eller tvåfamiljsbostäder. samt bo
stadshus på jordbruksfastighet räknas som privatbostäder om de helt 
eller till övervägande delen används för eller är avsedda för ägarens 

eller honom närstående personers permanent- eller fritidsboende. 

Även tomtmark som iir avsedd att bebyggas för sadana ändamål 

räknas som privatbostadsfastighet. 
Annan fastighet än de nu nämnda är näringsfastighct. 

Bostadsrätt is. k. äkta bostadsföretag räknas som privatbostad. 
Privatbostad som ingår i dödsbo får hänföras till denna kategori un-

der fyra kalenderår efter dödsfallet. 

RINK:s förslag: Överensstiimrner med mitt utom så till vida att ett innehav 

om högst tre bostäder hos en och samma skattskyldig får behandlas som pri
vatbostad och att endast i Sverige belägen privatbostad får redovisas i in

komstslaget kapital. 

Rcmissinstanserna: De flesta av de remissinstanser som yttrat sig anser att 
huvudprincipen att en fastighet skall anses antingen som privatbostad eller 

som näringsfastighet är riktig. Företrädare för jordägare motsätter sig dock 
att bostadshus på jordbruksfastigheter bryts ut ur inkomstslaget närings

verksamhet. Härvid åberopas bl. a. att kostnader för reparation och under
håll av bostaden inte längre blir avdragsgilla. Även frän andra hi:tll kritiseras 
detta med tillägget att kulturbyggnader som slott och herrgårdar inte längre 
kommer att kunna hällas i gott och vårdat skick om avdragsmöjlighcten för

svinner. 
Frän framför allt företrädare för småföretagare papekas att egenföreta

gare med lokal i den egna bostaden kommer att missgynnas eftersom försla
get innebär att vissa kostnader som de anser hänför sig till näringsverksam
heten inte blir avdragsgilla. 

Ett antal remissinstanser anser att gränsdragningen är oklar och måste 

preciseras ytterligare. Sålunda anser nägra att begränsningcn av dct antal 

bostäder som för räknas som privatbostad bör utgå. Vidare påpekas att även 
privatbostad som är belägen i utlandet bör få redovisas i inkomstslaget kapi

tal och således inte hänföras till näringsfastighet. 
Skälen för mitt förslag: Syftet bakom förslaget att dela upp fastigheter och 

vissa bostadsrätter mellan inkomstslagen kapital och näringsvcrksamh~t är 

att uppnå enkla, enhetliga och likformiga regler för inkomstbeskattningen. 
Enhetliga regler tillämpas därefter inom resp. inkomstslag. Inom inkomst
slaget näringsverksamhet beskattas fastigheter med utgängspunkt från fak-

Prop. 1989/90: 110 
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tiska inkomster och kostnader medan enklare och mera schablonmiissiga Prop. 1989/90:110 
regler tilhimpas inom inkomstslaget kapital. Fastighcto.:r och vissa bostads-

riitter som redovisas i inkomstslaget kapital bo.:niimns privatbostäder medan 

övriga fastigheter beniimns niiringsfastigho.:ter. 

Jag anser också att dessa principiella utgängspunkter kan Higgas till grund 

för de föriindringar som förcsläs inom de delar av bostadsbeskattningen som 

niirmarc berörs i det följande. 

Det hör säicdes vara anviindningssiittet av byggnaden på fastigheten eller 

bostadsriitten som avgör om den skall hiinföras till kategorin privatbostad 

eller niiringsfastighet. 

Ett grundkrav för att en fastighet skall behandlas som privatbostadsfastig

hct iir att byggnaden pi\ den helt eller till överviigandc delen används för per

manent- eller fritidsboende av iigaren eller honom niirståcnde person. Med 

iigare avses iiven den som äger en andel i s{1dan fastighet. Som privatbostad 

bör under dessa förutsättningar räknas iiven bostadsrtitter i s. k. äkta bo

stadsföretag (vanligen bostadsriittsföreningar). Hiirmcd avses enligt en defi

nition i anvisningar fr{m RSV ( RSV Dt 1976:43) en bostadsförening eller ett 

bostadsakticbolag vars fastigheter inrymmer minst tre bostadslägenheter 

och cHir minst 60 1.:~. av hela taxeringsviirdet för företagets fastigheter belöper 

pti bostadsliigenheter som uppl{1tits till medlemmarna elkr deliigarna med 

bostadsriitt eller hyrcsriitt. 

Normalt torde det inte vara förenat med några större svårigheter att göra 

den niimnda anviindningsavgränsningen. Den omstiindighcten att en bo

stadsbyggnad hyrs ut behöver inte utgöra ett bevis för att den inte är avsedd 

att anviindas för eget boende. Om det emellertid av omstiindighcterna fram

går att ägaren eller innehavaren inte har för avsikt att inom överskådlig tid 

bosätta sig pi1 fastigheten eller använda den för permanent boende eller för 

fritidsiindamii.I bör den inte behandlas som privatbostad. 

Av definitionen följer att endast fysiska personer och vissa dödsbon kan 

inneha privatbostiider. Fastigheter som innehas av juridiska personer redovi

sas alltid som niiringsfastighetcr. Även de s. k. andelshusen skall behandlas 

enligt dt: regler som föreslås för näringsverksamhet. Det för i annat samman

hang (ivervägas om fysisk persons andel i st1dant hus även framdeles bör re

dovisas i detta inkomstslag. Enligt min mening hör denna fråga under bo

stadsrättsviirderingskommittens uppdrag (avsnitt 7 .3 ). 

Till gruppen privatbostad hiinförs framför allt sedvanliga egnahem och fri

tidshus. Även tomtmark som skall bebyggas för permanent- eller fritids

boende bör hiinföras hit om marken är avsedd för den skattskyldiges eller 

honom niirst{1endes egna boende. Mang{1rdsbyggnad med tillhörande tomt 

pa jordhruksfastighet riiknas ocksi1 som privatbostad. 

Viss ledning för klassificering kan erhållas genom den indelning av fastig

ht.:tcr som sker vid fastighetstaxeringen. Fastigheter indelas då bl. a. i gnip

perna sm{1husenhet. hyreshusenhet, industrienhet samt lanthruksenhet. In

ddning sker även i undergrupper somt. ex. hyreshusenhet: tomtmark, hy

reshusenhet: huvudsakligen hostiider, hyreshusenhet: bostäder och lokaler, 

hyreshusenhet: kiosk m. m. 
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För det stora flertalet skattskyldiga medför denna indelning att det blir Prop. 1989/90: 110 

enkelt att avgöra om fastigheten skall redovisas i inkomstslagen kapital eller 

näringsverksamhet eftersom småhus som ägs av fysiska personer oftast utgör 

privatbostadsfastigheter medan hyreshus och industrienheter utgör närings-

fastigheter. Indelningen vid fastighetstaxeringen är dock inte bindande för 
uppdelningen mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet vid in-

komsttaxeringen. Så skall t. ex. för aktiebolagens del alla fastigheter - oav-

sett indelningen vid fastighetstaxeringen - behandlas som näringsfastigheter. 

I mfmga fall leder uppdelningen mellan privatbostad och näringsfastighet 

till en inkomstskattemässig klyvning av en fastighet. S<llunda föreslås man

gårdsbyggnaden på en jordbruksfastighet som bebos av ägaren bli beskattad 

i inkomstslaget kapital som privatbostad medan resterande del av jordbruks

fastigheten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Likasa bör, i fräga 

om en fastighet som vid fastighetstaxeringen uppdelats it. ex. en småhusen

het och en industrienhet, småhusenheten betraktas som en privatbostad om 

huset helt eller till övervägande del används som bostad medan industrien

heten utgör näringsfastighet. 
Vid en blandad användning av en byggnad eller bostadsrätt bör det över

vägande användningssättet vara avgörande för till vilket inkomstslag den 

skall hänföras. Begreppet övervägande är hämtat från fastighetstaxeringsla

gens system. Enligt detta är bl. a. det sätt. på vilken en byggnad till mer än 

hälften används, avgörande för i vilken byggnadstyp den indelas. Enligt nu

varande inkomstskatteregler görs en uppdelning av fastigheten i en bostads

del och en rörelsedel om en villa delvis anv~inds i ägarens rörelse. Även om 

en del av en byggnad eller bostadsrätt, som till mer än hälften utgör privat

bostad. används i näringsverksamhet bör den emellertid enligt mitt förslag i 

sin helhet behandlas enligt de regler som gäller för privatbostiider. Avdrag 

för räntor och tomträttsavgäld medges satedes i inkomstslaget kapital samti

digt som avdrag för bl. a. värdeminskning inte medges. Har exempelvis hela 

husfasaden reparerats eller målats om medges inte avdrag för den del av 

kostnaderna som belöper pil. den del av byggnaden som tagits i anspråk för 

näringsverksamheten. Intäkten från näringsverksamheten redovisas enligt 
de regler som föreslås för det inkomstslaget. llär skall endast niimnas att 

avdrag medges för kostnader som är omedelbart betingade av niiringsverk
samheten som sådan. Jag har förut berört de regler som bör gälla i detta av

seende när övergång sker från niiringsfastighet till reglerna som föreslås för 

privatbostad (avsnitt 6.4.11 ). 

Jag kan dock i detta sammanhang framhalla att jag delar den remisskritik 

som går ut på att åtskilliga gränsdragningsproblem faller bort om man slopar 

antalsbegränsningcn i fråga om hur många privatbostäder en skattskyldig för 

redovisa i inkomstslaget kapital. Den delen av förslaget bör således inte ge

nomföras. Detsamma gäller, med undantag för bostadsbyggnad på jordbruk, 

förslaget att redovisa privatbostad som är belägen i utlandet i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Sådan privatbostad bör därför också redovisas under in

komst av kapital. Underlaget för fastighetsbeskattning av detta slag av pri

vatbostad bör vara 75 % av marknadsvärdet. En jordbruksfastighet i ut-

landet bör dock i sin helhet redovisas under inkomstslaget näringsverksam-
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het. Jag berör dessa frågor ytterligare i specialmotiveringen till 5 § KL resp. Prop. 1989/90: 110 
fastighetsskattelagen i samband med mina kommentarer till vad lagrådet an-

fört. 

Jag vill här även nämna n{1got om den nuvarande regeln i punkt 3 av anvis

ningarna till 27 § KL om s. k. byggmiistarsmitta. Enligt denna anses en fas

tighet i vissa fall som omsiittningstillgäng hos fastighetsägaren om denne el

ler dennes make driver hyggnadsrörclsc eller handel med fastigheter. Häri

från görs dock enligt andra stycket b nämnda anvisningspunkt undantag för 

en- eller tv<lfamiljsfastighet som uppenbarligen skall stadigvarande användas 

som bostad för fastighetsägaren eller dennes make. Denna anvisningspunkt 

föresl{1s nu överförd till punkt 4 av anvisningarna till 21 § KL samtidigt som 

undantagsregeln under b slopas. Frågan om undantag får i fortsättningen sin 

lösning genom den avgränsning som enligt 5 § KL föreslås gälla mellan pri

vatbostad och niiringsfastighet, dvs. så länge en bostad är en privatbostad 

kan den inte utgöra omsättningstillgång hos ägaren. 

Avslutningsvis vill jag framh~tlla att det närståendebegrepp som används i 

tilliimpliga delar bör sammanfalla med den krets som anges i mitt förslag till 

en ny anvisningspunkt 14 till 32 § KL. Detta innebär att närståendekretsen 

inkluderar föriildrar, far- och morföriildrar, make. avkomling eller avkom

lings make samt syskon eller syskons make eller avkomling. Med avkomling 

avses även styvbarn och fosterbarn. Bland denna närstående krets omnämns 

i anvisningspunkten även dödsbo vari den skattskyldige eller någon av de 

andra niimnda personerna är deliigare. Vid definitionen av privatbostad blir 

dock det ledet inte tilliimpligt eftersom dödsbo är en juridisk person. 

För att undvika att privatbostad som ingår i dödsbo omedelbart måste re

dovisas i inkomstslaget niiringsverksamhet bör emellertid just den situatio
nen s~irreglcras. Privatbostadsreglerna bör i en sådan situation fä tillämpas 

under fyra kalenderår efter dödsfallet. En förutsättning för detta är natur

ligtvis att kraven i fr::iga om användning m. m. uppfylldes av den avlidne. 
Under den angivna tiden biir dödsbodelägarna hinna skifta ut fastigheten. 

7 .2 Den löpande beskattningen av småhus 

Mitt förslag: Schablonbeskattningen av småhus (en- och tvåfamiljs

fastigheter) slopas. Hyres- och andra intäkter. som enligt nuvarande 

regler hiinförs till inkomstslaget annan fastighet. beskattas i inkomst

slaget kapital. Skatt för innehavet tas ut enligt fastighetsskattelagen. 

Beskattningen av ägarens bostad på ett jordbruk (normalt man

gärdsbyggnaden) bryts ut ur inkomstslaget näringsverksamhet. Skatt 

för innehavet tas ut enligt fastighetsskattelagen. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Inte någon remissinstans invänder mot att schablonin

täkten tas bort. Inställningen till förslaget om beskattningen av bostadsbygg

naden pft jordbruk har behandlats tidigare (avsnitt 7 .1 ). 

Skälen för mitt förslag: Innehav av ett småhus beskattas enligt nuvarande 502 



regler enligt en schablonmetod. Som intäkt tas upp 1,5 % av fastighetens Prop. 1989/90: 110 
taxeringsvärde (prop. 1989/90:50, SkUlO, rskr. 96, SFS 1989: 1017). Dess-

utom tas statlig fastighetsskatt ut. Tidigare gällde en progressiv skala vid 
schablonbeskattningen. Denna avskaffades dock genom den nämnda lag-
stiftningen. Syftet med ändringen var framför allt att justera villabeskatt-
ningen med anledning av de höjda taxeringsvärden som förväntades bli följ-

den av 1990 års allmänna fastighetstaxering av småhus. Den ansågs emeller-
tid även ligga i linje med att RINK föreslagit att villabeskattningen borde 

ske enbart genom en proportionell fastighetsskatt. 
Till intäkt av jordbruksfastighet räknas enligt dagens regler bl. a. värde 

av bostadsförmån. Bostadsförmånen värderas med ledning av hyrespriset på 

orten. Saknas möjlighet att göra jämförelse med ortens pris skall värdet be
räknas efter annan lämplig grund. Grunderna för den värderingen anges i 

rekommendationer som RSV utfärdar (RSV Dt 1989:18). Eftersom bostä
der på jordhruksfastigheter normalt ligger på landsbygden där det inte finns 

någon egentlig hyresmarknad tillämpas rekommendationernas beräknings

grunder på det stora flertalet jordbruk. Enligt rekommendationerna beräk

nas värdet schablonmässigt till viss procent av det taxerade byggnadsvärdet 
enligt följande. 

Intiiktsproccnt 

10 
6 
3 

Taxerat byggnadsvärde (kr.) 

0-100 000 
100 ()()0-200 000 
200 000-

Förmilnsvärdet får jämkas under vissa förutsättningar t. ex. om bostads
byggnadsvärdet asatts under hänsynstagande till särskilda förhållanden -

t. ex. K-märkt byggnad, slottsbyggnad - eller om bostadsbyggnad varit obe

boelig eller under väsentlig ombyggnad. 
Jag delar RINK:s uppfattning att innehav av privatbostadsfastighet endast 

skall beskattas enligt fastighctsskattelagcn. Jag återkommer till niv[m på 
skatteuttaget. 

Förslaget att slopa intäktsbeskattningen av en- och tvåfamiljsfastigheier 
föranleder ändringar av en rad materiella skatteregler. 

Bland huvudbestämmelserna kan nämnas 5 § KL vari definieras vad som 
avses med privatbostadsfastighet och privatbostad. Beskattningen av små
hus sker enligt beräkningsgrunder som anges i 3 § lagen om statlig fastighets

skatt. Reglerna om avdrag för ränteutgifter återfinns i 3 § 2 mom. SIL, me
dan nya regler införs i 3 § 3 mom. samma lag om beskattning av intäkt av 

bl. a. uthyrning av privatbostad samt andrahandsupplåtelse av hyreslägen

het. Vidare anges i 53 § 3 mom. KL hur en privatbostad skall skattemässigt 

beh<tndlas när den ingår i ett dödsbo. 
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7.3 Den löpande beskattningen av hyreshus 

Mitt förslag: Schablonbeskattningen av allmiinnyttiga bostadsföretag 
och s. k. tikta bL)Stadsföretag (vanligen bostadsrättsföreningar) be

h~1lls. Beskattning sker även enligt fastighetsskattclagen. 

RINK:s förslag: Överensstiimmer med mitt siivitt avser komn1ittens för

slag om den löpande beskattningen av bostads- och hyresrätt pä kort sikt. 

I det liingre perspektivet föreslog RINK att ocksi1 privatbostiider i form av 

bostadsriitter skall beskattas enbart med fastighctsskatt s<imt redovisas un

der inkomstslaget kapital på liknande siitt som småhus. 

Rcmissinstanserna: Endast ett fatal remissinstanser har kommenterat för

slaget i denna del. TCO tillstyrker att schablonbeskattningen av bostads

riittsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag beh[1lls under de niirmaste 

ären. Enligt Srerigcs fastighctsiigarcförbund m[1stc skattereglerna göras lika 

för alla hyreshus. Förbundet kräver att fr[1gan om nya skatteregler för all

männyttiga bostadsföretag behandlas omedelbart så att reglerna kan tilläm

pas fr. o. m. den I januari 1991. 

Skälen för mitt förslag: Schablonmässig inkomstbeskattning tilliimpas pä. 

förutom villor. iiven fastigheter som iigs av allmännyttiga bostadsföretag och 

iikta bostadsföretag. Schablonbeskattningen innebär att 3 l)[. av taxerings

värdet redovisas som intäkt. Avdrag medges för i huvudsak ränteutgifter. 

För niirvarande redovisas schablonintäkten under inkomst av annan fastig

het hos bostadsföretaget. 

RINK har förordat en pä sikt likformig beskattning av bostadsrätter och 
villor. Jag delar denna uppfattning. Detta förutsätter emellertid ett n·ytt sys

tem för fastighetstaxering av hus ägda av bostadsriittsföreningar. Det är en 
huvuduppgift för bostadsrättsviirderingskommittcn (dir. 1989:27) att ut

forma ett si1dant system. I avvaktan pi\. förslagen fdn kommitten bör scha

blonbeskattning av allmtinnyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar 
behitllas. Vissa justeringar bör dock göras beträffande fastighetsskatten (av

snitt 7.4). 
Mitt förslag om art juridiska personers inkomster i sin helhet skall hän

föras till inkomstslaget niiringsvcrksamhet för återverkningar för schablon

beskattade hostadsföretag vilka skall beskattas inom inkomstsh1get närings

verksamhet eftersom fastigheterna ägs av juridiska personer. Det innebär 

emellertid i stort sett endast att företagen skall ta upp viss procent av taxe

ringsvardet som intiikt och tillgodoföra sig ränteavdrag m. m. i det inkomst

slaget. Riitten till underskottsavdrag behandlas p{1 samma sätt som i övrig 

n~iringsverksamhl'l (avsnitt 8.5 ). Dessa bostaclsföretag berörs däremot inte 

av regclsystemet för niiringsverksamhet i övrigt bl. a. såvitt avser SURV och 

v~irdeminskningsavdrag m. m. 

Prop. 1989/90: 110 
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7.4 Fastighctsskatten 

Mitt förslag: Fastighetsskatten skall för småhus uppgå till 1,5 % av 

taxeringsviirdct och för hyreshus till 2,5 r;;, av taxeringsvärdet. 

RI'.'iK:s förslag: Fastighetsskatten görs enhetlig för alla hustyper och ägar

kat~·gorier od1 hestiims till 1.5 s;,. 
Remissinstanserna: Siwigcs Villaiigareförlwnd och Mäklarsamfwzdet vill i 

första hand sänka eller slopa fastighetsskatten. Sveriges fastighetsägareför

h1111i/ menar att fastighetsskatten för privatägda näringsfastigheter måste av

skaffas och för allmiinnyttiga bostadsföretag höjas till 2,0 % om en enhetlig 

beskattning av skilda investeringar och boendeformer skall uppnås. 

Plan- och bostadsl'l!rket anser att frågan om underlaget för fastighetsskat

ten behöver utredas. Vidare anser verket att det av RINK diskuterade för

slaget om ett system med en rullande fastighetstaxering bör genomföras. 

Flera reznissinstanser. bland dem SABO. Hyresgästernas Riksförbund, 

HSB. Riksbyggcn, SBC och Sveriges Villaägareförbund. anser att taxerings

värdet inte skall utgöra grund för fastighetsbeskattningen. I stället föreslås 

alternativa värden sasom boendevärde. bruksvärde eller byggnadsvärde för 

att hl. a. komma till rätta med de problem som höga taxeringsvärden i vissa 

delar av landet och höga taxeringsvärden i nyproduktion medför. Hyresgäs

ternas Riksförbund för iiven fram tanken på en difforentierad fastighets

skatt. I attraktiva lägen skulle fastighetsskatten t. ex. kunna beräknas på en 

större andel av taxeringsvärdet än i mindre attraktiva lägen. Syftet är att 

<'tstadkomma riittvisa boendekostnader. Niiringslirets skattedelegation anför 

att ~kattereformen torde komma att påverka prisbildningen på fastigheter. 

Om taxering av en fastighet hör diirför få ske om det visas att taxeringsvärdet 

avseviirt överstiger 75 s;, av fastight:tens marknadspris. En sådan ny grund 
fiir nmtaxering skulle kunna begriinsas till att g;1lla endast viss tid efter refor

mens införande. Skattedelegationen förcshir att möjligheten skall gälla fram 
till niista allmiinna fastighetstaxering. 

Fkra rcmissinstanser anför att de ökade boendekostnaderna kan komma 

att medföra att bostadsbidragen mi1ste höjas. Det påpekas också att högre 

hostadsbidrag kan medfiirä högre marginaleffekter. 

Skälen för mitt förslag 

Besk attn i11gs1111der/age1 

Kritik har vid remissbehandlingen fr{rn flera hMI framförts mot att underla

get för fastighetsskatten utgörs av taxeringsviirdct. Olika alternativa under

lag har förespr<'1kab s:lsom hyggnadsviirdet. bruksvärde eller något slag av 

boendeviirdc. Som skiil för att iiverge taxeringsvärdet som bas för skatten 

an fors friimst de regionala skillnader i skatteuttag som följer av nuvarande 

nrdning, 

Jag kan i och för sig ha förstiielse för de synpunkter som framförts. Fdm 
bostadspolitiska utgimgspunkter kan det hiivdas att taxeringsvärdet Lir 
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mindre Himpligt som underlag för fastighetsskatten. Även andra aspekter Prop. 1989/90:110 
måste emellertid vägas in. Grundläggande för skattereformen är en likfor-
mig kapitalbeskattning. Från den utgangspunktcn framstår det som mycket 
tveksamt att frikoppla beskattningen av bostäder från deras marknadsvärde. 

Under alla förhållanden saknas i dag erforderligt underlag för att bedöma 
effekterna i olika hänseenden av att basera fastighetsskatten på något alter-
nativt underlag. I vart fall på kort sikt bör därför underlaget för fastighets-
skatten. liksom hittills, utgöras av taxeringsvärdet. Jag är emellertid beredd 

att pröva alternativa baser för skatten. En översyn av underlaget för fastig-
hetsskatten bör därför nu göras. Olika beskattningsunderlag och analyser av 

deras effekter i regionalpolitiska, fördelningsmässiga och andra hänseenden 
bör belysas. I det sammanhanget bör också analyseras om effekterna av de 

nya höjda taxeringsvärdena och uttaget av fastighetsskatt övergångsvis i 
några fall kan ge ett oskäligt beskattningsresultat. Jag återkommer vid en 

senare tiupunkt till under vilka former det arbetet skall bedrivas. 

Småhus 

Nuvarande uttag av fastighetsskatt på småhus varierar beroende bl. a. på om 
huset är schablon- eller konventionellt beskattat. För ett schablonbeskattat 

småhus uppgår skattesatsen till 1,4 % av en tredjedel av taxeringsvärdet me
dan skattesatsen är 2,0 % på samma underlag om huset är konventionellt 

beskattat. För ett småhus på en lantbruksenhet tas 2,0 % ut baserat på ett 
underlag av en tredjedel av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet. 

Som jag tidigare har redovisat (avsnitt 7 .3) vidtog riksdagen i höstas en 
ändring beträffande beskattningen av egnahem som innebar att den s. k. 

villaschablonen gjordes proportionell samtidigt som intäktsprocenten sänk
tes till 1,5. Fastighetsskatten berördes inte av ändringarna. I samband med 
att villaschablonen nu föreslås bli slopad och i full utsträckning ersättas med 
den statliga fastighetsskatten. maste skattesatsen och underlaget för uttaget 

omprövas. Jag gör här följande bedömning. 
Jag anser att det har stort värde om skattesats och underlag bestäms så 

enhetligt och görs så enkla som möjligt. Dessa bör därför få generell giltighet 
för samtliga slag av småhus. Den skattesats om 1.5 % som RINK föreslog är 

enligt min mening välgrundad och i linje med RINK:s utgångspunkt om en 

enhetlig kapitalbeskattning som jag också ansluter mig till. Jag föreslår där

för att skattesatsen skall uppgå till 1,5 % av taxeringsvärdet för ett småhus. 

Som jag senare kommer att beröra behövs dock under en övergångstid en 

lägre skattesats för vissa småhus. 

Hyreshus 

Även beträffande hyreshusen varierar fastighetsskatteuttaget. Enligt riksda

gens beslut i höstas (avsnitt 7.3) baseras skatten på 65 % av taxeringsvärdet 
för hyreshusenheter. För hyreshus på lantbruksenheter är dock underlaget 

hela bostadsbyggnads- och tomtmarksvärdet. Skattesatsen uppgår till 1,4 % 
för schablontaxerade hyreshus och till 2.5 (ic för övriga. 

Fastighctsskatten är avdragsgill för privatägda hyresfastigheter, vilket ger 

en lägre belastning efter skatt. Vid en sådan jämförelse bör man dock beakta 506 



att den hyreshöjning som skall täcka fastighetsskatten, och som genom Prop. 1989/90:110 
bruksvärdeprövningen styrs av allm~innyttiga bostadsföretags kostnad för 
fastighetsskattcn. är skattepliktig för privatägda hyreshus. En hyreshöjning 

som motsvarar fastighetsskatten leder för deras del inte till någon sänkt in-

komstskatt. 
Dessutom bör här ocksa beaktas att vissa förslag som jag lagt fram i annat 

sammanhang leder till ökad skatt för enskilt ägda hyreshus. Jag syftar på för

slaget om särskild löneskatt för all inkomst av passiv näringsverks<imhet. dit 
i regel enskilt ägda hyreshus hänförs (avsnitt 5.6) liksom regeln om att under

skott för näringsverksamhet i regel endast får kvittas mot framtida överskott 

i förvärvskällan (avsnitt 8. 10 . .3). Kostnaderna ökar därför mer för privatägda 
hyreshus än för hyreshus i allmännyttan. 

Frän likformighetssynpunkt är den gällande differentieringen av fastig

hetsskatten på hyreshus inte tillfredsställande. Ett enhetligt skatteuttag bör 

i stället införas. 

Det hade naturligtvis varit av visst värde om det procentuella uttaget hade 

kunnat göras enhetligt för både smiihus och hyreshus. Fastighetsskatten 

hade då blivit den samma oberoende av såväl hustyp som ägarkategori. Som 

jag angav i prop. 1989/90:50 s. 79 låg emellertid den genomsnittliga taxe

ringsvärdehöjningen för hyreshusen vid 1988 års fastighetstaxering på en be
tydligt lägre nivå än den från vilken dåvarande fastighetsskatteuttag var be

räknad. Visserligen innebar riksdagens beslut i höstas en höjning av underla

get för hyreshusens fastighetsskatt. men den var främst tillkommen som en 
konsekvens av det höjda löpande skatteuttag som då beslutades för de egna 

hemmen. Som en jämförelse kan nämnas att det genomsnittliga taxerings

värdet per m~ för småhus för närvarande är ungefär dubbelt så högt jämfört 

med hyreshus av årgångar fram till och med år 1974. Det är därför motiverat 

med ett högre uttag av fastighetsskatt för hyreshus än för småhus. Som jag 

strax kommer att beröra föreslås att fastighetsskatten skall nedsättas för se
nare årgängar. Reduktionen är i flera avseenden mer omfattande för hyres
hus än för småhus. 

Jag föreslår att fastighetsskatteuttaget för samtliga kategorier hyreshus 
skall vara enhetlig. Som framgår av mitt förslag om överg[rngsregler kommer 

dock höjningen av bostadsutgifterna att mildras väsentligt för senare år
gångar. 

Förslagen föranleder ändringar i .3 § fastighetsskattelagen. 

7.5 Reduktion av fastighctsskatten 

7 .5.1 Initialt reducerad fastighetsskatt för nyproduktion 

Mitt förslag: De ökade bostadsutgifterna för nyproduktion fr. o. m. 
år 1991 mildras genom att det för bostadsfastigheter. dvs. småhus och 
hyreshus som huvudsakligen bcst;\r av bostäder. inte tas ut nt1gon fas
tighetsskatt under de första fem iiren cfta byggandet samt genom att 
det endast tas ut halv fastighctsskatt under de följande fem åren. 

507 



RINK:s förslag: Överer.•:tiimmer med mitt. 

Rcmissinstanscrna: ffrm- -')Ch bostadsverket anser att reduccringsreglerna 
inte bör införas m:h anför bl. a. följande. Bostadsfastigheter som får ränte

bidrag biir generellt undantas fran fastighetsskatt. När den garanterade rän
tan överstiger bruttoriintan p{1 bostadslån och bottenlån bör fastighetsskatt 

tas ut m1.:d mellanskillnaden mellan den garanterade räntan och bruttorän
tan. Detta hör ske upp till den nivå dlir denna mellanskillnad motsvarar den 

av RINK föreslagna "normala" fastighetsskatten, dvs. 1.5 % av taxerings

värdet. Upptrappningen av den garanterade räntan bör således ske till~ full 
fastighetsskatt tas ut. För bostadsfastigheter utan räntebidrag bör full fastig

hetsskatt tas ut. En sådan modell skulle göra det enklare att upprätthålla 

paritet mellan ~trg~rngar och neutralitet mellan upplåtelseformer än genom 

den av RINK föreslagna modellen. 

HSB anser att förslaget om en reducerad fastighetsskatt under de första 
tio aren bör genomföras som en självständig bostadspolitisk åtgärd i syfte att 

skapa biittre bocndekostnadsparitet inom bostadsbeståndet. Reduktionen 

skall dock inte utgöra en kompensation för höjd byggmoms. Om byggmom

sen höjs kvarslt1r den nuvarande, mycket allvarliga, paritctsbristen oföränd

rad eller t. o. m. förvärrad. HSB anser också att reduktionen måste avse fas

tighetsskatten även vid ombyggnader eftersom dessa drabbas av minst lika 

stora paritetsbristcr som nyproduktionen. 
Hyresgiistemas Riksförbund anser att den föreslagna reduceringen är otill

räcklig men vill inte motsätta sig förslag i denna riktning. Förbundet ställer 

sig ocks<I tveksamt till reduktionens tekniska konstruktion. Reduktionen 

borde vara utdragen under en längre tid samtidigt som upptrappningen av 

den garanterade räntan borde begränsas för att fullt ut medverka till att för
b;ittra pariteten. Förbundet anför vidare att de problem som finns i nypro
duktionen förekommer i samma utsträckning vid ombyggnad varför en even
tuell reduktion mi\ste användas ocksi\ i sil.dana fall. 

Riksbvggrn finner den föreslagna reduktionen välmotiverad, men anser 
att det vore iinnu bättre om man kunde stanna för en flexibel uttagsprocent 
som kunde anpassas dter kostnadsutvecklingen och kanske också efter re

gionala skillnader. 
SA BO <mscr att förslaget om reduktion av fastighctsskatten på ett positivt 

siitt mcdv.:rkar till att siinka hyrcsnivån i nyproduktionen. Förslaget leder 

emellertid till betydande problem vad gäller hyresutvecklingcn åren efter 

produktions<'iret. SABO anser att problemen kan lösas om fastighetsskatten 

kopplas till bostadssubventionssystemet och skatteuttaget relateras till bo

viirdet i fastigheten. Vidare förutsätter SABO att fastigheter som väsentligt 

byggs om behandlas analogt med nyproducerade fastigheter. 

S\'('riges \/illaägareförb1111d menar att det är felaktigt att införa en skatt 
som för att den inte skall få helt oacceptabla konsekvenser måste sättas ur 

spel under ckcennier. 
Skälen för mitt förslag: De förslag som jag i andra sammanhang lagt fram 

om basbreddningar avseende merviirdeskatten skulle, tillsammans med här 

föreslagna iindringar i fastighetsskatten och begränsningar av skattelättna
den för riinteutgifter, leda till en mycket kraftig ökning av utgifterna i nypro-
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ducerade bostäder. Fdm bostadspolitisk- och fördelningspolitisk synpunkt Prop. 1989/90: 110 
skulle detta inte vara aceeptabelt. Utgiftsökningen måste diirför mildras. 

Detta sker Himpligen genom en åldersdifferentierad fastighetsskatt som blir 

permanent till sin karaktär. Det ligger också i linje med de ursprungliga in-

tentionerna för fastighetsskatten. nämligen att utjämna bostadsutgifterna. 

Jag föreslår därför att ökningen av bostadsutgifterna begriinsas genom att 

fastighetsskatten får en permanent födersdifferentiering för smf1hus och hy

reshus med början fr. o. m. år 1991. Av statsfinansiella skäl bör nedsätt

ningen vara begränsad och därför vara inriktad på de år dä problemen är 

som mest påtagliga, dvs. under de första fem till tio åren. Detta ?1stadkoms 

genom att något uttag av fastighetsskatt för nyprodueerade bostäder inte 

görs under de första fem åren samt genom att fastighetsskatten nedsätts till 

hälften under år 6 - 10. 

Förslaget föranleder att ett nytt andra stycke införs i 3 § fastighetsskattcla

gen. 

7 .5.2 Övergångsregler för hyreshus 

Mitt förslag: Höjningen av bostadsutgifterna för hyreshus mildras ge
nom överg{mgsregler som innebiir att det för bostadshyrcshus inte tas 
ut någon fastighetsskatt för årgång 1977 - 1990 samt halv fastighcts
skatt för fagång 1973 - 1976 under år 1991, att det inte tas ut nägon 
fastighetsskatt för {irgång 1979 - 1990 samt h.alv fastighetsskatt för år
gäng 1975 - 1978 under år 1992, att det inte tas ut mlgon fastighets
skatt för {1rg[111g 1981-1990 samt halv fastighetsskatt för iirgång 1977-
1980 under {ir 1993 osv. till dess att övcrgängsreglerna för de totalt 
berörda 18 i\rgångarna är avvecklade efter nio år. 

RINK:s förslag: Överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanserna: Plan- och bostadsverket anser att reduceringsregkrna 

inte bör införas oeh argumenterar för en annan lösning (avsnitt 7.5). 

HSB anser det i oeh för sig vara angeläget att utredningen försöker finna 

metoder för en mjukare övergäng till de skärpta boendekostnaderna till 

följd av höjd fastighetsskatt och försämrade räntebidrag. HSB har förordat 

ett alternativt sätt att bestämma underlaget för den löpande beskattningen 

samt framför invändningar mot den föreslagna konstruktionen av räntebi

dragen. Om en reform kan genomföras enligt HSB:s synpunkter minskar be

hovet av siirskilda övergimgsreglcr. 

I-lyresgiisternas Rik.lförb1111d tillstyrker kommittens förslag om att rabatten 

p[1 fastighctskatten ges en retroaktiv verkan. Utformningen av detta förslag 

rn[1ste dock granskas ytterligare. Förbundet anser det angeliiget att systemet 

jämnas ut så att inte oönskade marginaleffekter uppstår. 

SA BO anser det värdefullt att utredningen sökt finna former för att 

minska övergångsproblcm i samband med höjning av fastighetsskatten, sär

skilt i de senast byggda årgångarna hyreshus. Emellertid anser SABO att fas- 509 



tighetsbeskattningen skall baseras på ett bovärde. Skatteuttaget bör i förhål- Prop. 1989/90: 110 
!ande till nuvarande beskattning vara lägre i det yngre beståndet än i det 
äldre. Kommittens förslag kommer att skapa samma tröskeleffekter som ra-

batterna vid nyproduktionen. SABO motsätter sig därför förslaget till kon-
struktion av övergångsregler för hyreshus. RINK har inte i sina beräkningar 
tagit hänsyn till övergangsreglcrnas kostnadsökande effekt efter år 1991. 

SABO anser det nödvändigt att belysa dessa effekter. 
Skälen för mitt förslag: Förslaget om en reducerad fastighetsskatt för 

framtida nyproduktion av bostäder är ett permanent inslag i fastighetsskat

ten som syftar till att uppmuntra nyproduktion och därigenom bidra till en 

allmänt lägre hyres- och bostadskostnadsnivå. 
Utöver dessa mera långsiktiga aspekter uppkommer övergångsproblem 

genom att utgiftsökningen den I januari 1991 skulle bli särskilt stor för vissa 

delar av bostadsbeständct. Eftersom dessa problem utgör övcrgångsproblem 

bör de dämpas genom temporiira och inte genom permanenta atgärder. 
Mot denna bakgrund föreslås att tekniken med borttagande av fastighets

skatten för de senaste iirg[mgarna tilliimpas även som en iivergångsåtgärd för 
befintliga bostadshyreshus. Därvid uppnas en förhallandevis jämn utgiftsök

ning om det år 1991 inte tas ut någon fastighetsskatt för årgång 1977 - 1990 

och endast halv fastighetskatt för årgång 1973 - 1976. Därmed omfattas to
talt 18 ärgängar av dessa iivcrgängsregler. Med årgång avser jag det vid fas

tighetstaxeringen beräknade värdeårct. 
För att undvika en alltför lång övergångsperiod hör nedsättningen av fas

tighetsskatten elimineras för två årgångar per iir. Eftersom halv fastighets
skatt tas ut för fyra årgångar kommer därmed berörda fastigheter att få halv 

fastighetsskatt under en period om två t1r. När en sådan tidsgräns passeras 
beräknas bostadsutgifterna öka med 3 - 6 %·. 

Förslaget innebär således att dessa särskilda övergångsregler för hyreshus 
avvecklas successivt. 

7.5.3 Övergångsregler för småhus 

Mitt förslag: 1 liijningcn av bostadsutgifterna för småhus mildras ge
nom övergiingsregler som innebär att fastighetsskatten nedsätts till 
I .2 t;t, av taxeringsvärdet är 1991 och 1992 samt genom att det tas ut 
halv fastighetsskatt för argiing 1986 - 1990 under är 1991. för årgång 
1987 - 1990 under ilr 1992. förargång 1988 - 1990 under ar 1993. för 
årgimg 1989- 1990 under i1r 1994 samt för ärgiing 1990 under ar 1995. 

RINK:s förslag: Överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Plan- och bostadsrerket argumenterar för en annan 

lösning (se de föregående avsnitten). Övriga remissinstanser har inte särskilt 
kommenterat RINK:s förslag i denna del. RSV ifrägasättcr dock om över

gangsbestämmclserna behöver omfatta sf1 liinga tider som föreslagits. 

Skälen för mitt förslag: För småhus ökade det löpande skatteuttaget i form 

av fastighctsskatt och schablonintäkt från år 1989 till år 1990 i första hand 

genom höjda taxeringsvärden. Denna ökning av taxeringsvärdena skulle 
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dock ha uppkommit även utan en skattereform och kan ses som en normali- Prop. 1989/90: 110 
sering jämfört med läget med taxeringsvärden som ligger långt under nor-

men om att de skall utgöra 75 % av marknadsvärdet. 

Trots detta krävs särskilda övergångsregler även för småhus för att mildra 

effekterna av höjda taxeringsvärden och den i höstas av riksdagen beslutade 

utvidgade mervärdeskatten på energi, vatten/avlopp och sophämtning. 

De sänkta skattesatsernå reducerar skattelättnaden för ränteutgifter från 

normalt 40 % till 30 %. Detta kan också ses som en ökning av bostadskost

naderna som emellertid balanseras direkt av sänkt skatt eftersom räntor för

blir fullt avdragsgilla för det stora flertalet skattskyldiga. 

Övergångsreglerna för småhus bör inte inriktas endast på de senaste år

gångarna såsom för hyreshus eftersom taxeringsvärdena för småhusen ökar 

för alla årgångar. Ett ytterligare skäl för annorlunda övergångsregler är att 

den "kostnadsökning" som uppkommer för egnahem genom att skattelättna

den för ränteutgifter reduceras från 40 % till 30 % i första hand beror på 

storleken på lånen och att många äldre egnahem har stora lån som en följd 

av i första hand ägarbyten. En viss extra lättnad för de senaste årgångarna 

är dock motiverad även för småhus med hänsyn till att taxeringsvärdena vän

tas öka särskilt kraftigt för dessa årgångar samt med hänsyn till att nyprodu

cerade villor i allmänhet är förenade med hög skuldsättning. 

Sammantaget talar dessa omständigheter för att ökningen av fastighets

skatten för småhus till den långsiktiga nivån om 1,5 % av taxeringsvärdet 

bör ske successivt och inte omedelbart den 1 januari 1991. Samtidigt är det 

angeläget att en sådan generell nedsättning av fastighetsskatten inte ut

sträcks över en alltför lång övergångsperiod av statsfinansiella skäl. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att fastighetsskatten för småhus nedsätts 

temporärt till 1,2 % för år 1991 och 1992. Detta innebär att den av likformig

hetsskäl motiverade nivån om 1.5 % gäller först fr. o. m. år 1993. 

För att ytterligare begränsa utgiftsökningen för de senaste årgångarna av 

de skäl som angivits, föreslår jag också att endast halv fastighetsskatt skall 

tas ut för årgång 1986 - 1990 under år 1991. för årgång 1987 - 1990 under år 

1992 osv., varvid dessa övergångsregler avvecklas efter fem år. För årgång 

1990 uppgår därmed fastighetsskatten till 0,6 % av taxeringsvärdet under år 

1991och1992, till 0,75 % av taxeringsvärdet under år 1993 -1995 samt till 

1,5 % av taxeringsvärdet fr. o. m. år 1996. Med årgång avser jag här liksom 

beträffande hyreshusen det vid fastighetstaxeringen beräknade värdeåret. 
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7.6 Beskattning av intäkt vid uthyrning av privatbostäder 
m. m. 

Mitt förslag: Intäkt av uthyrning m. m. av privatbostad. som inte iir 

att hiinföra till näringsverksamhet, beskattas som intäkt av kapital till 

den del den överstiger 4 000 kr. Vid uthyrning av iigt s111[1hus medges 

hiirutöver avdrag med 20 <;:;;;.av bruttointäkten. Vid andrahandsuthyr

ning av hyreslägenhet, diir intäkten ocksä skall beskattas i inkomstsla

gd kapital till ckn del den överstiger 4 000 kr.. eller vid uthyrning av 

bostadsrätt medges i stiillet för nyss nämnda procentavdrag avdrag för 

den del av den egna hyran eller föreningsavgiften som belöper pil det 

som hyrts ut. Dessa avdrag avses täcka kostnader för underhåll och 

reparation m. m. I övrigt medges avdrag i huvudsak enbart för räntor. 

4 000-kronorsavdraget medges inte vid uthyrning till den skattskyldi

ges eller denne närst[1endes arbets- eller uppdragsgivare. I de fallen 

medges skiiligt avdrag. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Flera remissinstanser anser att det skattefria beloppet 

bör vara minst 8 000 kr. RSV anför att inkomstredovisning av uthyrning inte 

lftter sig inordnas i det förenklade deklarationsförfarandet. Antalet förenk

lade sjiilvdeklarationer kommer därför att minska om förslaget genomförs. 

Därtill kommer kontrollsvarigheterna. RSV föresliir cfarför att den nuva

rande griinsen p{1 8 !100 kr. behålls. En del remissinstanser föresliir att det 

avdragsgilla beloppet indexregleras. Det anförs friin flera hitll att utbudet pit 

bostadsmarknaden kommer att minska om förslaget genomförs. Vidare pä

pekas risken för att en svart marknad uppst{1r. Fr{m bl. a. S1·crigcs foristråd 

framförs att de ändrade uthyrningsreglerna kommer att försiimra villkoren 

för fritidsboende. 
Skälen för mitt förslag: För närvarande gliller helt olikartade regler för be

skattning av skilda slag av bosUider som uthyrs. Ett schablonbeskattat 

smahus - villa eller fritidshus - kan hyras ut till stadigvarande bostad utan 

att hyresintäkten beskattas. Däremot bryts schablonen och beskattas intiik

ten konventionellt om ett smföus i förvärvssyfte brukar användas för tillfäl

lig uthyrning i icke ringa omfattning. Detsamma gäller om fastigheten an

vänds för odling e. d. och inbringar t. ex. intäkter frim försäljning av träcl

gårdsprodukter eller avverkad skog. Avgörande för att uthyrning etc. skall 

anses som ringa och schablonbeskattningen inte skall brytas är vissa belopps

gränser. niimligen att intäkterna för uppgii till högst 8 000 kr. eller överstiga 

detta belopp men inte 2 ~+ av fastighetens taxeringsviirde. 

En bostad som innehas med bostadsrätt kan hyras ut upp till halva året 

utan skattekonsekvenser. Om den hyrs ut helt eller till övervägande delen 

under större delen av året blir hyresintiiktt:n diiremot skattepliktig i inkomst

slaget kapital. Avdrag far då göras för avgift till bostadsriittsföreningen. som 

inte är att anse som kapitaltillskott. ränta pil skuld för liigenheten till annan 

än föreningen samt för övriga kostnader som har samband med uthyrningen. 
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exempelvis kostnader för reparation och underhåll under uthyrningstiden. 

Om en hyresHigenhct upplåtes i andra hand kan den i regel hyras ut hela 

;lret utan att intiiktcn beskattas. Fri\gan är oreglerad i skattelagstiftningcn 

men beskattning torde komma i friiga endast om uthyrningen anses yrkes

miissigt bedriven. 

De nu hökrivna reglerna har som RINK utförligt redogör för kritiserats 

av flera utredningar under årens lopp. Jag delar RINK:s uppfattning att lik

formiga och enkla regler bör införas och att samtliga typer av inkomster från 

uthyrning i de niimnda fallen bör omfattas av beskattning. 

Inkomst av uthyrning av smähus som sker i rörelseliknande former och 

som sidedes enligt de regler som gäller i dag beskattas konventionellt. bör 

för framtiden beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Uthyrningsin

komster i andra fall bör beskattas i inkomstslaget kapital. Detta inkluderar 

iiven intiikt vid andrahandsupplföelse av hyreslägenhct. För att beskattning 

skall ske bör det vara fr{1ga om fall där den skattskyldige verkligen uppburit 

vederlag antingen kontant eller i någon annan form. Jag vill här hänvisa till 

vad RINK anför om att det inte skall anses som hyra om en hyresgäst åt ar 

sig att svara för sin egen elförbrukning. telefon eller annat som har ett ome

delbart samband med det egna boendet. Åtar sig en hyrcsgiist att utföra ar

beten pi1 fastigheten. s{1som ommälning. reparationer eller andra liknande 

<'ttgiircler. bör viirdct av detta dock beskattas hos uthyraren. 

Jag instfönmcr iiven i förslaget att det inte bör föranleda några skattekon

sekvenser om iigaren liltcr ni1gon närstiiende bo i privatbostaden utan att be

tinga sig ni1gon siirskild erstittning. I konsekvens med att ägarens egna nytt

jande av bostaden inte skall förmEmsbeskattas bör inte heller den niimnda 

upplf1telsesituationcn föranleda beskattning. 

A ven de föreslagna avdragsbestiimmclserna bör enligt min mening ge

nomföras. Jag har inte funnit skäl att ge dem en generösare utformning än 

den som Rl\IK föreslagit. För att underlätta utformningen av avdragsreg

lerna och för att undvika alltför markanta tröskeleffekter biir krontalsavdra

gct utformas som ett grundavdrag och som RINK föreslår bestämmas till 

-I OUO kr. Samtidigt föreslås att den koppling till viss del av taxeringsvärdet 
som för niirvarande giil\er avskaffas. 

Vid uthyrning av ägt smithus bör därutöver avdrag medges med 20 o,;:. av 

hyresint~ikten. Vid annan uthyrning bör däremot avdrag medges med den 

del av den egna hyran eller avgiften som belöper på vad som hyrts ut. Avdra

get bör giilla för hela privatbostaden resp. hyreslägenheten. Vid eventuellt 

deliigande far sMedes en proportionering ske. Beloppet 4 000 kr. för inte 

dras av vid uthyrning till den skattskyldiges eller denne närståendes arbetsgi

vare eller uppdragsgivare eftersom sådana hyresinkomster ofta har inslag av 

lön eller arvodl'. I smilet medges i de fallen avdrag med skäligt belopp för de 

kostnader som den skattskyldige haft på grund av upplåtelsen. 

De nu nämnda avdragen far anses täcka såväl kostnader som normalt för

orsakas av en uthyrning som eventuella utgifter för reparation och underhäll 

för att avhjiilpa brist eller skada som har uppkommit under uthyrningstiden. 

Jag vill avslutningsvis erinra om att uthyrning inte inverkar på skyldigheten 

att i förekommande fall betala fastighetsskatt. 

De nya bcstiimmelserna äterfinns i 3 * 3 mom. SIL. 

33 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr /JO Del I 
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8 Företagsbeskattning 

8.1 Allm~int 

Med företagsbt>skaltning avses vanligen beskattningen av aktiebolags. eko

nomiska föreningars och andra juridiska personers inkomst av rörelse. jord

bruksfastighet och - konvcntinncllt beskattad - annan fastighd. Dessa före

tag betalar en pi1 nettovinsten baserad statlig inkomstskatt (bolagsskatten). 

Bolagsskattcn iir i huvudsak utformad efter ett nominalistiskt synsiitt. Flerta

let av företagen som betalar bolagsskatt iir sedan {1r 1984 ocksf1 skattskyldiga 

till vinstdclningsskatt. Yinstdclningsskatten beriiknas p{t en real. inflations

justerad. vinst över en viss nivä. 

I begreppt>t företagsbeskattning inryms ocksit inkomstbeskattning av en

skilda niiringsidkare. Enskilda niiringsidkare betalar såviil kommunal som 

statlig inkomstskatt. 

I den översyn av skattesystemet som gjorts av de fyra skatteutredningarna 

har företagsbeskattningsfri'igorna hanterats av i första hand URF. Betriif

fande bt>skattningen av enskilda niiringsidkare grundas LJRF:s förslag i viss 

utstriickning pii vad som redovisas i RlNK:s betiinkande. 

En huvuduppgift för URF har varit att föreslii iindringar av företagsbe

skattningen som leder till att inbsningen av kapital minskar samtidigt som 

mer likviirdiga skattemiissiga villkor kan ges för olika typer av finansierings

former. En viktig striivan har varit att iistadkomma en anpassning till den 

internationella utvecklingen pii skatteonuädet. URF anser att inkomstbe

skattningen bör utformas efter i huvudsak nominalistiska principer. Alterna

tiva skattemodeller som behandlas men avvisas iir en övergäng från inkomst

skatt till utgiftsskatt. en s.k. cash-tlowskatt. och en inkomstskatt enligt real 

metod. Det mitl som uppstiills iir en ny företagsbeskattning med kraftigt 

siinkt bolagsskattesats och avseviirt begriinsade reserveringsmöjligheter. En 

bg bolagskatteniv;) iir i sin tur en förutsättning för att balansera full avdrags

riitt för nominella riintor med en beskattning av nominella k<~pitalvinster. 

Den av U RF föreslagna bolagsskattesatsen. 30 r;;,. iir anpassad till de av 

RINK föreslagna skattesatserna för arbets- och kapitalinkomster. URF:s 

diskussioner kring bolagsskattenivf111 leder fram till att avkastningen på eget 

kapital i aktiebolag skall dubbclbeskattas. Kommitten föresltir i konsekvens 

härmed att de liittnader i dubbelbeskattningen p{t utdelad vinst som finns i 

dagens systl~m. riitten till Annellavdrag och det 70-procentiga utdclningsav

draget pi't icke börsnoterade aktier. tas bort liksom avdragsriitten för insats

utdelning i ekonomiska föreningar. 

Den totala inknmstbt>skattningen för aktiebolag m.fl. bör enligt kommit

ten bchitllas ungefär p<i den nivii som följer av nuvarande regler. Den kraf

tiga breddningen av skattebasen och motsvarande siinkning av skattesatsen 

kommer emellertid att medföra en omfördelning och utjämning av det totala 

skatteuttaget. En s<idan effekt iir att skatteuttagt>t kommer att öka för före

tag som av strukturella skiil har ett litet eget kapital. 

Rcmissinstanserna iir positiva till kommittens förslag i stort. En reforme

ring av företagsskattesystemet med den föreslagna inriktningen anses nöd

viindig. Fdn flera hiill framförs det viirddulla i att ansluta till en fortg{1ende 
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internationell utveckling. En i det niirmaste total uppslutning finns kring för- Prop. 1989/90: 110 
slaget att ha en nominalistisk beskattningsmetod. 

fiirslaget har emellertid inte helt undg{1tt kritik av mer övergripande slag. 

En si1dan punkt giiller kravet att regelsystemet skall priiglas av enkla, hegrip

liga och liitthanterliga regler. Denna instiillning betonas kansk..: framför allt 

fr<'in skattdörvaltningens sida. I frågan om dubbdbeskattningen av aktiebo

lagens vinst..:r uttalar nägra remissiristanser att dubbelbeskattningen hör av

skaffas. En annan principiell fråga som uppmärksammas gLiller sambandet 

mellan redovisning och beskattning. !far framförs kritik mot att kommitten 

inte nLirmare överviigt fr:'1gan om skattereglernas koppling till r..:dovis

ningen. Tanken pä en framtida översyn av den frägan tas ocksii upp. 

13..:triitlande egenföretagarnas beskattning uttrycker m{mga remissinstan

scr kritik och oro över att enskilda niiringsidkarc skall fö ..:n mindre gynnsam 

beskattningssituation iin aktiebolagen. 

För egen del anser jag att företagsb..:skattningen liksom nu bör grundas på 

en neltovinstbeskattning. I friiga om valet mellan en nominalistisk. metod 

och en real metod talar redan det skälet att real beskattning knappast före

kommer i omvärlden mot en sådan lösning. Ett annat skiil är att beskatt

ningen i hushMlssektorn förcsbs ske enligt nominalistiska principer (avsnitt 

3). Jag anser cHirför att även företagsbeskattningen bör utformas efter så

dana grunder. En konsekvens av mitt ställningstagande i fraga om valet av 

beskattningsmetod är att vinstclelningsskattcn bör tas bort. Hänsyn till infla

tionen m~1ste därför tas pi't annat sätt. Detta sker i mitt förslag bl.a. genom 

fastställandet av skattesatsen och utformningen av reserveringsmöjlighe

terna. 

Vidare delar jag U RF:s uppfattning att det sammanlagda uttaget av in

komstskatt frän företagssektorn bör vara i stort sett oförändrat. Reglerna för 

faststiillande av elen skattepliktiga inkomsten och skattesatsens storlek bör 

inte iindras pii ett si1clant siitt att de för företagssektorn i dess helhet innebär 

en lindring eller ökning av skattebelastningen i förhållande till vad som följer 

av nuvarande regler. Omläggningen av systemet kommer att medföra en om

fördelning och utjiimning av det totala skatteuttaget. De reserveringsmöjlig

hctcr som fiiresliis i clct följande kommer bl.a. att leda till att skatteuttaget 

för företag som av strukturella skiil har ett litet eget kapital kommer att öka. 

Siirskilt giiller detta de finansiella företagen. bl.a. bankerna. Det övergri

pand..: resultatet bör dock bli en minskad spridning i skattebelastningen ef

tersom de finansiella företagen i dagens system sett över en Hingre period 

har haft en lag skattebelastning i förhållande till icke-finansiella företag. 

I lagritdsremissen togs fasta p{1 URF:s förslag att avskaffa olika former av 

liittnader i den ekonomiska dubbelbeskattningen. Det gäller Annellavdra

get. avdrag<:t för utdelning pä medlemsinsatser i kooperativa föreningar och 

avdraget för utdelning i icke börsnoterade aktiebolag (70-procentsavdraget). 

Bakgrunden till förslaget var att utdelade vinstmedel i fortsä1tningen kom

mer att rr;iffas av ett betydligt lägre skatteuttag till följd av siinkta skattesat

ser i s<'1dl förctagsledct som ägarledet. 

Det finns enligt min mening anledning att ta upp saken på nytt. Annellav

dragct och a\'drag..:t for insatsutdelning i kooperativa föreningar ger en be-
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griinsad Hitlnad i duhhclhL'skattningL'n i och med att dl' iir knutna till storlc- Prop. 1989/90: 110 
ken a\· dL't fullhL'skallade kapital som iigarna av företagen skjutit till. I eko-
nomiskt avSL'L'ndL' iir denna form av liittnad motiverad iivL'n i ett skattesystL'm 
mL'd bga skatlL'satser. I fri1nvarn av liittnadn uppkommL'r niimligen en dis-
kriminering a\· siidan;1 invL'steringar som finansieras med nyL'mission (till-
skjulL't kapital) i fiirh;illandL' till invL'steringar som finansieras mL'd kvar-
h;1llna \'instmL'dL'l L'iler med liinat kapital. 

I fiirhitllande till invL'slL'ringar mL'd kvarhallen vinst diskrimineras visserli
gen intL' nyemissioner p;'1 företagsnivi1. SkattL'kilarna iir identiska för Je olika 
finansiL·ringsformL'rna. lX1rL'mllt föreligger en diskriminL'ring niir man ocks{i 
beaktar utformningen av iigarheskattningL'n. d!L'rsom dL'n dfckti\'a beskatt
ningen a\· realisationsvins!L'r iir lindrigare iin beskattningen av utdclningsin
k11ms1L'r. DL't sen;1re iir en fiiljd av att 1.kt av olika skiil intL' iif; .önskviirt att 
beskatta vi·1rdL'stegringsvinstL'r p<i aktiL'r niir dessa uppkommL'r utan först när 

de rL'alisL'ras. 
()likahcl1andlingen av kvarh{1llcn vinst och utdelad vinst i iigarlcdL't ger 

i fr<i11\ arn a\' liittnadL'r pt1 utdelad vinst pi1 fiirL'lagsniv{1 en totalt sett liigrL' 
skattL'hclastnin!_! pi1 kvarhitlkn vinst iin p;i utdelad vinst. Detta bidrar till att 
liisa in kapital i befintliga fiirL'lag nJL•d risk för samhiillsL'konomiska dfcktivi
tL'tsfiirlustn. 

Beriikningar visar att L'lt behi1llande av Annellavdraget i det nya systemL't 
skullL' gL' en balans mellan skat!L'n p;i nyemissioner och kva1'h<illt:n vinst. 
DL'lt<t innL'hiir oci-;s;i att inliisningen av kapital bL'griinsas. 

AnnellavdragL'l har - ge1wm knytningen till nyemissioner - fördelen fram
fiir andra mer generL'lla liittnadn i dubbelbeskattningL'n att den till L'n för
hiillamkvis lit!_! st;1tsfinansicll kostnad gL'r L'n ökad effL'ktivitL't i samhiillt:ts 
kapitalall<iJ.;L'ring. Jag flin.:shir att Annl'llavdraget behiills i sin nuvarande ut

formning. 
DL' skiil som jag anfört fiir att bL'h{11la AnnellavdragL'I i det framtida före

tagsskatll:systL'met iir tilliimpliga iiven för avdragsriitten för insatsutJelning 
i KtHlpL·rativa fiir.:ningar. Betriiffande 70-proerntsavdraget iir bget annor
lunda. Denna liittnad har L'n mL'r generell utformning iin AnnellavdragL't och 
iir intL' ktipplad till tillskjutet kapital. För dl' fomansiigda aktiebolagen innL'
hiir 711-procL'ntsa\dragL't att Jet i dagens skattL'system föreliggL'r en skatte
miissig h;tlans mellan iigaruttag i form av !i.in och i form av utdelning. I det 
nya systemet - med dess gL'nL'rL'llt siin kta skattL'satser - uppn{1s balansL'n utan 
n;igot utdelningsa\'dra!_!. Tviirtnm iir Lkt nödviindigt att gL'nom siirskilda rL'g

kr hL'griinsa ullag av arhL'tsinkomslL'r frim fämansiigda aktiebolag i forma\' 
b!_!hL·skattad utdL'h1in!_! . .lag vill i sammanhanget oeksa L'rinra om att dL'nna 
katL'gori av aktiL'bolag har samma tillgimg till Annellavdraget som andra ak
tiL'holag. !\fot den h;ir angivna hakgrunLkn anser jag att 70-procentsavdragL't 

kan slopas. 
Stiillningstagandet att den nya förL'tagsheskattningen hör ha en kraftigt 

siinkt hPlagsskattesats kopplad till hegriinsade reserveringsmöjligheter gjor
des i pnip. I lJSLJNO::'iO. Samtidigt fiirL'slngs att redan fr.o.m. inkomst{1rL't 
J l)SlJ ta ett första stL'g mot L'n iindr;1d fi.iretagsbeskattning. Syftet var att fa en 
mjukare i\ver!_!<'mg till det nya systemL't. Förslaget innebar att skattesatsen 
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fiir bl.a. aktiebolag siinktL's frtm 52 '·i till -10 ''{.Parallellt med detta slopades Prop. 1989/90: 110 
riittL'n till avdrag för avsiittning till ;tllmiin investeringsfond samtidigt som 

utrymmet för lagernedskrivning begrfosadcs. Som niimnts ansliit sig riksda-

gen till min bL·dömning och godtog med n<\gon smiirre justL'ring rcgeringsför-

slagen (SkUlll. rskr 96). 

Det förslag som nu kommer att redovisas niirmare bygger allts[1 i hiig grad 

pii URF:s betiinkande. Det innebiir bl.a. att den koppling som för niirva

ranck finns mellan redovisning och beskattning bchidls i det nya systemet. 

Fr{1gan har uppmiirksammats alltmer under senare tid. Den har emellertid 

inte kunnat behantllas mer ingii<:ndc under detta lagstiftningsarbete. Det 

kan chirför finnas anledning att i belysning av det nya systemet senare ta upp 

fri1gan. 

I andra hiinseenden görs stora förändringar i systemet. Risken finns att 

siirskilt helt nya inslag kan uppfattas som besviirliga till en början. N~tgra av 

föriindringarna innebiir [1 andra sidan pittagliga förenklingar. Det giiller bl.a. 

avsk<tffandet a\· vinstdelningsskatten. Även förslaget att föra samman vissa 

inkomstslag biir verka i den riktningen. Jag vill i det hiir sammanhanget 

o<:ks{1 erinra om den systematiska översyn som skall göras senare (avsnitt 2). 

I fri1ga om bl. a. aktiebolagen har nägra viktiga steg redan tagits. B<:slutct 

att slopa miijligheten att göra ytterligare avsiittningar till allmiin invcstc

ringsfond inncbiir i praktiken att systemet redan börjat avvct:klas. Även bc

triiffande avskrivning p<I skeppskontrakt ot:h möjligheter till primäravdrag 

p;t byggnader har URF:s förslag att slopa dcssa avdragsmöjlighetcr rL·dan 

genomförts. Övriga förslag bör genomföras först till 1992 t1rs taxering. 

Enskilda niiringsidkare bcrörd<:s inte av de begriinsningar av lagerned

skrivningsriittcn som beslutades under hösten. Skiilet var att fysiska perso

ner inte fick del av ni1gon större skattesatssiinkning under inkomstttret 1989. 

Den skattesatssiinkning som genomförts för inkomstiirct 1990 förutsiittcr 

inte heller n;lgra större begriinsningar av reserveringsmöjligheterna för en

skilda niiringsidkarc. Den enda justering som bör göras iir att i enlighet med 

· U RF:~ förslag ta bort möjligheten att göra avsättning till allmiin investe

ringsreserv redan fr.o.m. 1991 ;lrs taxering. En s;ldan <hgärd biir av administ

rativa hiinsyn o<:h riittviseskiil omfatta i print:ip samtliga enskilda niiringsid

kar('. !\.led hiinsyn till möjligheten att ha brutet riikenskapsår - t.ex. riiken

skapsitr som liiper ut den 30 april 1990 - bör bestiimmelsen att avskaffa riit

ten till avsiittning till allmiin invcsteringsrcserv kunna tilliimpas redan 

fr.o.m. niimnda dag. 

I friiga om den framtida b<:skattningen av enskilda niiringsidkare stiilldes 

utredarna inför siirskilda svärigheter. En striivan har varit att skapa regler 

som ger <:n rimlig neutralitet bi1de i förhiillande till beskattningen av fysi~ka 

personer- lika beskattning av arbetsinkomster - ot:h beskattningen av aktic

bolag ·-lika beskattning av kapitalinkomster. En brist man har velat komma 

till riitta med i\r den möjlighet som egenföretagarna har i förh{1llande till lön

tagare att utnyttja skattl'krediter för konsumtion. Av detta skiil föresl[lf' 

URr: att egenföretagarna - till skillnad fr~m dagens system - skall fä mer be

griin~ade rcserveringsmöjlil!hctcr iin aktiebolagen. För att fa tillg[111g till mer 

omfattande rcserveringsmöjligheter kriivs att niiringsverksamheten pi1 ett 

.. , 
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mer p~1tagligt siitt skiljs friin den privata ekonomin. 

M{mga remissinstanser anser att enskilda niiringsidkare far alltför hegriin

sadc möjligheter till inkomstutjiimning. Det iir viktigt att inte resaverings

möjligheterna hegriinsas mer iin nödviindigt. Enligt min uppfattning bör det 

också vara miijligt att utforma n[1got generösare n:gler inom ramen för vad 

som är godtagbart frim neutralitetssynpunkt. De regler som i det följande 

förcsl~1s för egenföretagarna har diirför pa vissa punkter fött en delvis ändrad 

utformning i förhållande till URF:s förslag. 

En egenföretagare kan om han så vill utveckla sin verksamhet inom ramen 

för ett aktiebolag. Enligt URF finns det skiil att ge egenföretagarna tillgång 

till ytterligare en företagsform som ger samma expansionsmöjligheter som 

ett aktiebolag. U RF pekar hiir pa td alternativ. Enmanshandelsbolaget -

med beskattning enligt aktiebolagsreglerna - och särskild redovisningsme

tod (SRl\1). 

Under hösten har bedrivits ett utredningsarbete kring dessa frfagor. Inom 

justitiedepartementet har man studerat möjligheterna att till<ita handelsho

lag med bara en fysisk person som bolagsman. Samtidigt har jordbruksde

partementet utrett fri1gan om att tillåta familjejordbruk i aktiebolags- eller 

handdsholagsform vid tilliimpningen av jordförvärvslagstiftningen ( Ds 

1989:114). 
SRM har utretts av en särskild utredare (SOU 1989:94). Liksom tidigare 

s.k. staketmodeller bygger förslaget pa att näringsverksamheten beskattas 

skilt friin privatekonomin. Förslaget har tagits fram på mycket kort tid men 

det innehiiller ämfa nya tekniska lösningar pil olika prohlem. 

i\ ven om skattesatsen innanför ·•staketet'" iir densamma som för aktiebo

lag avviker SRM-reglerna frim aktiebolagsreglerna. Bl.a. skall en viss del av 
avkastningen pi1 kapitalet i verksamheten enkelheskattas och fastighetsvins
ter beskattas enligt siirskilda regler. En annan skillnad iir att en del av den 

näringsskatt som tas ut anses som förtida uttag av egenavgifter. Ändringar i 

avgiftsniv::\n pareras i SRM genom en tillkommande skatt eller skattereduk

tion vid uttagstillfället. 
Den föreslagna modellen medför den principiella fördelen att den ger 

egenföretagare möjlighet att expandera verksamheten pf1 likartade villkor 

som aktiebolag utan att bolagsformen behöver väljas. Ett problem med mo

dellen iir emellertid att den visserligen kan ge lämpliga ekonomiska effekter 

i ett visst typfall men att effekterna kan hli helt annorlunda om förutsättning

arna varieras. Bl.a. leder den föreslagna enkelbeskattningen av en viss del 

av niiringsinkomsten till att enskild niiringsvcrksamhet med stort eget kapital 

gynn<lS siirskilt. st1viil i förhållande till motsvarande verksamhet i ett aktiebo

lag som i förhallande till enskild niiringsvcrksamhet där det egna kapitalet 

inte är lika stort. Därtill kommer modellens komplexitet. de nya tekniska 

lösningarna och de diirav följande tilliimpningsproblemen. 

Det har inte varit möjligt att på den korta tid som stått till buds komma 

med ett förslag som behi1llcr modellens fördelar utan att medföra de nämnda 

problemen. Det föreligger inte nu förutsiittningar att genomföra en lagstift

ning på grundval av det lämnade SRM-förslaget. SRM-modelkn bör emel

lertid utredas vidare. Mälet för utredningsarbetet är att kunna erbjuda egen-
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företagare möjlighet att arbeta p{1 samma skattemässiga villkor som aktiebo- Prop. 1989/90: I I 0 
lag utan att behöva anviinda sig av n:'igon form av bolag. Utredningsarbetct 

bör sättas igirng sä snart som möjligt. Pii grund av det samband som finns 

mellan SRM och handelsbolagsbeskattningcn hör arbetet ocksii omfatta fr{1-

gan om handelsbolaget skall göras till skattesubjekt och den niirmare ut-
formningen av en slidan beskattning. 

8.2 Bolagsskattcsatsen och en ny generell 
rcserveringsmöjlighet (surv) 

8.2. J Allmänna utgångspunkter 

Mitt förslag: Bolagsskattesatsen siinks till 30 % . Den generella rätten 

till nedskrivning pä lager tas bort. En siirskild skatteutjiimningsreserv 

införs som baseras pä företagens beskattade egna kapital (K-surv). 

Avdrag för avsiittning medges med högst 30 ')( .. För företag med litet 

eget kapital medges en alternativ reserveringsmöjlighet på maximalt 

15 (;;.av löncsumman (L-surv). 

URF:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. URF föreslår dock 

att avsättning till L-surv skall medges med maximalt 10 r.:.;,. Som ett stöd för 

smii rn:h nystartade företag föresl;is en extra avsiittningsmöjlighet på 20 r;(, 

av lönesumman upp till 25 basbelopp. 
Rcmissinstanscrna: Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller 

lämnat det utan erinran. RSV instiimmer i principen med en reservering ba

serad pii eget kapital men iir starkt kritiskt till den föreslagna utformningen 

av K-surven. Även K F motsätter sig att den föreslagna metoden genomförs. 

I3~1da dessa remissinstanser pekar pa möjligheten att i stället för att genom

föra förslaget siinka skatll.'satsen ytterligare. Rcmissinstanser som företräder 

niiringslivet anser att reservcringsrnöjligheterna för srnii, nystartade företag 

bör utvidgas. 
Skälen för mitt förslag: Utgängspunkten för skattereformen är som redan 

slagits fast att i1stadkomma en kraftig sänkning av skattesatsen vilket möjlig

görs genom en omfattande basbreddning. De allmänna motiven för en s{1dan 
omläggning, hl.a. behovet av en internationell harmonisering och önskviird

heten av att minska inlåsningen av kapital. har redovisats tidigare. Ett annat 

skiil är att en kraftig siinkning av skattesatsen krävs för att det skall vara möj

ligt att även fortsättningwis basera skattesystemet pä i huvudsak nominalis

tiska principer. 

En skattesats på 30 % utgör mot denna bakgrund något av en övre gräns. 

Förslaget om full beskattning av nominellt beräknade reavinster är salunda 

knappast förenligt med en högre skattesats. Vidare ger en skattesats pa 30 % 

en rimlig balans mellan skatten på vinster och skatten pa arbete i företagsle

det, d[1 arbetsgivaravgiften utgör ca 27 t;'f, av lönen inkl. avgift. Jag anser att 

URF:s förslag om en skattesats pä 30 1/to bör genomföras. 
519 



En kraftig <inkning av skattesatsen förutsiitter hl.a. att systemet med in- Prop. I 989i90: I 10 

veslL'ringsfondi:r avskaffas. ÄvL·n den generella riitten till nedskrivning pi1 

iagL'r bör tas bort. Den mest U1ngtg[1i:nde åtgiirden skulle vara att avskaffa 

alla tvper av resi:rver utan att ersiitta dessa. I likhet med URF anser jag 

emellertid att det finns i:tt antal skiil att behMla vissa reserveringar i det 

framtida foretagsskattesystemet. 

I föregi1i:nde avsnitt har jag föreslagit att Annellavdraget skall behii\las. 

Dett;1 reduci:rar - p{1 ett tillviixtpolitiskt fördelaktigt siitt - dubbelheskatt

ningen av avkastningen pa eget kapital. Trots detta kvarstår en diskrimine

ring av. egl'l kapital - av si1viil kvarhMlen vinst som nyemitterat kapital - i 

fiirh;illande till limat kapital. En reserv knuten till det egna kapitalet <tstad

k\lmma en utjiimning av kostnaderna för finansiering med eget och friim

rnande kapital utiiver vad som följer av skattesatssiinkningen och de be-

11;1llna Anndlavdragen. 

Det finns oeks<'1 skiil att i fr[mvaro av öppen förlustutjiimning haki\t göra 

det möjligt för företagen att genom reserveringar i1stadkomma en viss kvitt

ning av förluster mot tidigare ärs vinster. 

Slutligen visar gjorda simuleringar att det iir möjligt att inrymma vissa re

serveringsmöjligheter i det nya systemet inom ramen för ett oföriindrat skat

t.::uttag pi1 företagen. 

Som U RF framhMlit har en reserv knuten till eget kapital en klar förtjiinst 

framför tillg;ingsspecifika reserver. exempelvis knutna till lagertillgimgar. 

Fri1n neutralitetssynpunkt iir lagerreserver- vad avser skattebelastningen pä 

en marginell investering - enbart motiverade i det fall lagret har egenfinan

sierats. 

För anliiggningstillg,;ingar giiller motsvarande förh:"1llande. Skattemiissiga 

avskrivningsmiijlighckr som g[1r utöver ekonomiskt korrekta avskrivningar 

kan \·ara motiverade Lll11 invi:skringen iir egenfinansierad men däremot inte 

vid l;indinansiering. :Yted tillg;ingsspecifika reserver är det inte heller möj

ligt att koppla utnyttjandet till finansieringsformen. en koppling som auto

matiskt uppkommer med en reserv knuten till det egna kapitalet. 

i\kkanislllen fiir utj;illlning av finansicringskostnaderna for eget och främ

mamk kapital vid en reserv baserad pii det egna kapitalet kan illustreras ge

ll<Hll ett riikneexempcl. Rakgrund..:n ges av den grundliiggande asymmetri 

som finns i ett inkomstskattesystem med avdragsriitt för nominella riintor 

och diir ersiittningen till det egna kapitalet ej iir avdragsgill p<\ samma siitt. 

Skattesatsen och resi:rvcringsprocenten antas bi1da vara 30 ':-i. Om företa

_t!C'I lii111'.fi111111sia11r en inventarieanskaffning p{1 LOO minskar underlaget för 

rcsen·en första {1rct med 30 - skillnaden mellan liinebcloppet och det skatte

miissiga restviirdet vid utgimgen av anskaffningsiiret (70). Detta ger en skat

teetfrkt p;1 2. 7 ((U x 0.3 x30) som bidrar till att motverka värdet av avdrags

riitten för bncriintan. 

Vid <'ge11fi11a11sieri11g iir situationen följande. En inventarieanskaffning pii 

I ()0 finansierad med kvarh~\llen vinst medger i:n survavsättning pii 21 ( K-surv 

på invi:ntariets r..:stviirde ). I förhitllande till ländallet ger detta en extra skat

tekredit p~1 lJ ((1.J + 2.7). Denna extra skattekredit p[1 9 l(. av anskaffnings-

kostnaden iir ,1bcroende av om tillg{mgarna kan skrivas av eller ej. 
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En reserv baserad p{1 det egna kapitalet har delvis samma funktion som Prop. 1989/90: I 10 
ett inflationsavdrag pil dc:t egna kapitalet. I och med att ägarnas förriint-

ningskrav i nominella termer ökar med inflationen kommc:r ocks~I det parti-

ella avdraget att öka med stigande inflation. Detta innebiir att reserven ger 

ett visst inflationsskydd. Förutsättningen är dock att företagets vinstliige är 

sildant att maximala avsiittningar till reserven alltid kan göras. 

Konsultföretag och andra tjänsteföretag har ett begriinsat eget kapital oeh 

invcsteringsverksamheten iir i stor utsträckning knuten till de anställda. Ut

gifterna för dessa investeringar är omedelbart avdragsgilla trots att en perio

disering skulle kunna motiveras· med tanke på varaktigheten. För dessa före

tag iir en möjlighet till reservering motiverad enbart av behovet av förlustut

jiimning. 

En reserv knuten till det egna kapitalet. K-surv, ger en naturlig möjlighet 

till förlustutjiimning baki1t. Företag som av branschspecifika skäl har ett litet 

eget kapital i förhf1llande till omsättningen kan ha ett behov av förlustutjäm

ning som inte tillfredsstiillande kan uppfyllas genom dett;rslag av reserv. För 

dessa företag bör reserveringssystemet innehiilla en reserv knuten till en al

ternativ bas. Lönesumman är hiir ett naturligt och enkelt komplement (L

surv). Diirmed fongas de arbetskraftsintensiva företagen med ett li'tgt eget 

kapital in. 

URF diskuterar olika kombinationer av de två reserverna, parallell an

viindning utan begränsningar. rena alternativ där endast ett för användas 

samt parallell anviindning med begränsningsregler. En svaghet med lös

ningen med parallell anviindning är att - givet ett visst totalt reserveringsut

rymme - procentsatsen för K-surven måste sättas relativt lågt. URF föreslår, 

bl.a. med hiinsyn till detta. att parallell anviindning av reserverna inte skulle 

medges. 

Jag ansluter mig till den av URF föreslagna lösningen med rena alternativ. 

Det innebär allts{1 att företaget'l'ttr viilja mellan att göra avsättning till K-surv 

eller 'till L-surv. I fri1ga om företag i koncerner - och företag mellan vilka 

intress1.·gemenskap ri1der - bör regkma utformas så att alla företagen hänvi

sas till att tilliimpa samma reserveringsform. 

I lur de olika reserverna skall dimensioneras beror p{1 vilken avvägning 

som gi.irs med hiinsyn till dels de dubbla motiven - utjämning mellan egen

oeh li111efinansierade investeringar och förlustutjämningsfunktionen - dels 

statsfinansiella hiinsyn. För att bl.a. utröna den senare frågan genomförde 

U RF simuleringar som baserades p{1 data för icke-finansiella bolag under pe

rioden 1981-1986. Vid en kombination pa K-surv 30/L-surv 15 skulle genom

snittsföretaget föredra K-surven. Den kapitalbaserade reservens överlägsen

het var mest markerad för industriföretagen. Även det genomsnittliga varu

handelsföretaget hade emellertid en väsentligt större K-survbas. Däremot 

var L-survhasen viisentligt större för tjänstesektorerna. Det relativa behovet 

av forlustutjiimning \'ar störst i de branscher som skulle föredra L-surv. 

Som tidigare framg{1tt föreslår URF bl.a. att reserveringar medges med 

:>11 ''i pii utg<'iende eget kapital alternativt I U r.; av lönesumman. Jag ansluter 

mig i hu\'udsak till U RF:s bedömning vad giiller dimensioneringen av de 

olika resnveringsmöjligheterna. S~llunda bör avsiittning om 30 ~;;, av ut-
521 



gäende eget kapital medges. Däremot anser jag det motiverat att förändra Prop. 1989/90: 11 () 
dimensioneringen av den alternativa reserven pä lönesumman. Av förlustut-

jiimningsskiil iir det motiverat att något justera upp procentsatsen för avsätt-

ning till L-surv. 15 r.; framstår som en liimplig nivii. 

För att ge biittre expansionsförutsiittningar för små, nystartade företag, 

överviigcle U RF nlika slag av MINI-reserver. knutna antingen till det egna 

kapitalet eller till lönesumman. URF föresbr en MINI-reserv knuten till lö

nesumman (M!Nl-L-surv). Till grund för MINI-L-surven skulla ligga alla ty

per av liineuttag. sttledes även t.ex. iigarens löneuttag i fomansägda aktiebo

lag. 

Jag delar URF:s bedömning vad gäller de svårigheter som föreligger att 

ge en MINI-reserv knuten till det egna kapitalet en tillfredsstiillande utform

ning. Av flera skiil anser jag emellertid ocks;I - till skillnad frfm URF - det 

vara omotiverat med den av kommitkn föreslagna MINI-l-surven knuten 

till lönesumman. Denna MINI-reserv innebiir i likhet med en MINI-K-surv

bt vara i mindre omfattning- en teknisk komplikation. Den föreslagna höj

ningen av procentsatsen för L-surven innebiir ocksä att behovet av en extra 

rescrveringsmöjlighet minskar. Vid en lönesumma p{1 150 ()()() kr. per an

stiilld innebiir mitt förslag - i förh<lllande till de regler U RF föreslitr - att 

företaget förlorar en skattekredit pii knappt 7 000 kr. Stimulanseffekten av 

ett riintefritt liin p<l 7 000 kr. för var och en de första fem anstiillda torde vara 

mycket begriinsad. 

Mitt förslag skall ocksii ses i relation till de allmänna villkor som giiller för 

nystartade företag. Beskattningen torde inte utgöra det största problemet 

under startfasen. Under de första åren med stora avdragsgilla kostnader -

bl.a. möjliga genom generöst utformade avskrivningsregler och direktav
drag för investeringar i kunskapskapital - är i allmiinhd den skattepliktiga 

vinsten liten. Vidare ger den föreslagna skattesatsen om 30 < .. ~(, - som i ett 

internationellt perspektiv iir l;ig - goda förutsättningar för expansion med 

li1gbeskattat eget kapital. 

Sammanfattningsvis <tnser jag det saknas tillräckliga motiv för den av U RF 

föreslagna MINI-l-surven. 

8.2.2 Underlagen för K-surv och L-surv m.m. 

Mitt förslag: Underlaget för K-surven lir företagets egna kapital vid 

beskattningsitrets utgång. Tillgangarna värderas till skattemässiga 

viirden. Fran underlaget undantas vissa tillgångar, bl.a. aktier i dotter

bolag och andra näringsbctingade aktier. Aktier i utländska dotterbo

lag för dock medräknas till 65 <;f .. Företag i koncerner skall använda 

samma metod för rescrvering. dvs. antingen K-surv eller L-surv. För 

koncernföretag med negativt kapitalunderlag beräknas en intiikt. 

Möjlighet finns att kvitta ett negativt underlag mot ett positivt under

lag i ett annat företag. Underlaget för L-surv är vad som under året 

betalats i lön till arbetstagarna. 
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l!RF:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. För att företag i Prop. 1989/90: 110 
koncerner inte skall fä göra större sammanlagt avdrag än om verksamheten 

bedrivits i el! enda företag föresl:h gemensamma beriikningsreglcr. 

Rcmissinstanserna: Flera remissinstanser anser att reglerna om K-surv pä 

vissa punkter iir alltför komplicerade. Det giiller friimst den samtidiga beräk

ningen av skatt och K-survavsättning men också de gemensamma beräk

ningsreglerna för koncernföretag. RSV har särskilt framh:lllit att möjlighe

terna till kllntroll när gemensamt underlag skall beriiknas är mycket begrän

sade. Flera niiringslivsorganisationer framför synpunkter pii regeln att aktier 

i dotterbolag skall reducera moderbolagets kapitalunderlag iiven till den del 

anskaffningskostnaden överstiger dotterbolagets kapitalunderlag. 

Skälen för mitt förslag: Underlaget för avsiittning till K-surv skall vara 

företagets pii visst siitt definierade egna kapital. N:lgra remissinstanser har 

piipekat att underlaget för K-surven av förenklingsskiil bör beräknas pä till

gimgarnas bokförda viirden. Jag delar inte denna uppfallning. Till grund för 

reserven bör ligga sitdana föriindringar i det egna kapitalet som haft skattc

miissig verkan. Underlaget bör inte omfatta det viirde som svarar mot en 

icke skattepliktig uppskrivning av en tillgäng. Å andra sidan bör det värde 

som svarar mot en icke avdragsgill nedskrivning av en tillgimg inte minska 

underlaget. Det innebär knappast nagon förenkling all utg[i fdn de bok

förda viirdena eftersom de skattemiissiga värdena p:'i tillgiingarna fortlö

pande aktualiseras vid inkomsttaxeringen. I likhet med URF anser jag all 

underlaget för reserven skall vara det beskattade egna kapitalet. 

Vid iildre fastighctsinnehav är anskaffningsvärdet litgt. Det kan ocks:i vara 

svitrt att säkert fastställa det skallemässiga restviirdet. Fastigheter som för

viirvats före ing:'111gen av 1991 bör diirför som t.'lt alternativ fä viirdcras till 

viss del av taxeringsviirdet. Lantbruksenheter - för vilka allmän fastighets

taxering skedde 1981 - bör fa tas upp till HJO <Jr av taxeringsviirdct. Övriga 

fastighetstyper har varit föremal för allmiin fastighetstaxering vid senare tid

punktn. Dessa fa~tighcter hör diirför inte få tas upp till hela taxeringsvärdet 

utan till del därav. 

Den nu föreslagna alternativregeln biir kompletteras för att undvika att 

det blir omotiverat förmi"rnligt att anviinda taxeringsvärdet. En slidan situa

tion - som inte diskuteradt·s i lagrådsremissen - :ir di! en fastighet varit förc

m~il för stora viirdeminskningsavdr~1g och liknande avdrag under senare tid. 

Enligt min mening bör en Wmplig avviigning n{1s om den del av taxeringsvär

det som för anviindas skall minskas med avdrag som medgetts under en tio

ill'speriocl före överg<'mgen till det nya systemet. En reducering bör endast 

komma i fr:1ga om avdragen ett är överstigit IO <;( av taxeringsvärdet enligt· 

alternativregeln. 

Taxeringsviirdet kan i vissa fall kan innefatta tillgångar som skrivs av enligt 

inventariereglerna. Det innebiir alt sädana inventarier skulle beaktas dub

belt vid bcstiimmandet av kapitalunderlaget om inga undantag giirs. 

Det iir sv{trt att med ledning av en fastighets taxeringsvärde utreda hur stor 

del av taxeringsviirdet som belöper pi\ inventarier. Av det särskilda delvärde 

som bestäms för byggnad framgar inte i vilken utsträckning som viirdet grun-

das pii byggnadstillbehör. En ytterligare komplikation iir att det för vissa 
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byggnadsinvcntarier - industritillbehören - inte bestäms något viirde. Prop. 1989/90: 110 
Enligt min mening saknas möjlighet att pi1 grundval av fastighetstaxe

ringen avgöra hur stor del av en fastighets byggnadsvärde som belöper p<i 

inventarier. I normalfallet bör därför viss del av taxeringsviirdct - eventuellt 

efter justering - kunna ti!Himpas. Det bör dock vara möjligt att avvika frän 

detta viirdc om det ;ir uppenbart att en inte oväsentlig del av taxeringsvärdet 

i"tr att hiinföra till inventarier. Jag föresltn cllirför att vlinlet enligt alternativ

regeln skall kunna jiirnkas till skälig nivå om inte elen del av marknadsviirdet 

p~I fastigheten som kan anses hiinförligt till byggnader, mark och markan

Higgningar överstiger 75 ';(, av viirdet enligt alternativregeln. 

En siirskild fråga iir om avsiittning till K-surv skall baseras p{1 det ingående 

eller utgf1ende egna 1-:apitalet. Det är ur tillviixtsynpunkt iinskviirt att ärets 

vinst inräknas i underlaget för K-surv. Eftersom det är det beskattade egna 

kapitalet som skall ligga till grund för survavsiittning bör emellertid årets in

komstskatt r;iknas som en skuld vid bestämmande av underlaget. Detta för

sviirar heriikningen av reserven eftersom årets skattekostnad i sin tur är be

roende av i1rets survavsiittning. Remissinstanserna har liimnat olika iind

ringsförslag. Bl.a. föreslt1s att beräkningen skall avse förh;lllamlena vid årets 

ingiing. Andra förslag som förts fram iir att schabloniserade beräkningar 

skall användas. 

Fi.ir egen del anser jag att fördelarna med att beräkna avsättning till K

surv pii det utgi1ende egna kapitalet överväger. Försök att förenkla beräk

ningen har visat att eld inte innebiir mlgra förbättringar att utgå från förhål

landena vid faets ing[mg. Att helt bortse fran årets skattekostnad ger ett ma

teriellt resultat som inte iir acceptabelt. 

En bättre modell är att pi'1 samma siitt som i URF-förslaget utgä fr<'ln för-

11;111andcna vid beskattningsärets utgfö1g och beakta skattekostnaden scha

blonmiissigt. Det kan ske genom att den till beskattning redovisade inkoms-

··.:,ten före Merföring av föreg[1ende {1rs survavsiittning och före avdrag för i"lrets 

avsiittning reduceras med 30 l?'c. Kapitalunderlaget minskas sedan med det 

pä sil sätt beräknade schablonavdraget varefter survavsiittning görs med 

maximalt 30 ~:;-.. Mewdcn ger i princip samma resultat som URF:s förslag. 

Jag anser diirför att skattekostnaden bör beräknas schablonmässigt vid surv

bcriikningen. 

I princip hör alla typer av tillgfrngar och skulder beaktas vid beräkning av 

underlaget för K-surven. Aktier i dotterbolag intar dock en särställning. Det 

finns tv{1 skäl att siirbehandla dessa. När ett moderföretag tecknar aktier i 

sitt dotterföretag ökar dotterföretagets kapitalunderlag. Om moderföreta

get skulle fa riikna in viirdet av aktierna i sitt kapitalunderlag skulle samma 

kapital komma att räknas dubbelt i och med att det skulle ing<I i underlaget 

i bi1da bolagen. 

Vidare är utdelning från dotterföretag till moderföretag i allmänhet skat

tefri - den ing{1r ocksi1 i moderbolagets underlag. Ett motiv för K-surven iir 

att dubbelbcskattningen av avkastning p<I eget kapital skall mildras. När av

kastningen p:'t kapitalet iir skattefri och ett belopp motsvarande detta kapital 

ing~1r i dotterbolagets underlag är det därför inte motiverat att låta detta inga 

iiven i moderbolagets underlag. 
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U RF fön:sliir att friln survunderlaget skall undantas aktier i ett företag Prop. 1989/90: 110 
som inte har riitt till survavsiittning om röstetalet för aktierna uppgär till 

minst 25 r.:; . De företag som enligt mitt förslag skall undantas från rätt till 

survavsiittning iir sfadana företag för vilka särskilda regler gäller vid inkomst-

beriikningen, bl.a. invcstmentföretag och förvaltningsföretag. För invest-

mentförctag föresH1s - som jag {1terkommer till (avsnitt 8.8. I) - regler som 

innehiir en principiell skattefrihet. För förvaltningsföretagen föreslås i prin-

cip ingen ;indring av gällande regler (avsnitt 8.7.3). Dessa företag är inte 

skattepliktiga för utdelningsinkomster i den mån dessa vidareutdelas. Om 

aktier i i1m:stmentföretag och förvaltningsföretag skulle fä riiknas med i un-

derlaget skulle i vissa fall - trots att avkastningen inte beskattas i det aktieä-

gande företaget - s<h·iil erhållen utdelning som aktier ing{1 i detta företags 

kapitalunderlag. Jag anser att den av U RF föreslagna lösningen bör väljas. 

··Med anledning av den refererade dubbclriikningseffekten kan föjande sä

gas:· Betraktar man bolagssektorn som helhet ;ir denna sektors totala egen

kapital avgöranlk för hur stort det sammantagna survunderlaget bör vara. 

Innehas aktierna av juridiska personer innebiir en 11yc111issio11 endast att det 

totala egenkapitalet omfördelas inom bolagsscktorn. I sådant fall bör även 

det hitala survunderlaget vara oförändrat. Det fordras alltsi1 i princip att nytt 

kapital tillskjutl's av fysiska personer för att det totala survunderlaget skall 

öka. 

Vad nu sagts giiller ;iven om aktier förvärvas pii annat sätt än genom en 

nyemission. Vid uppköp kommer visserligen det företag som förvärvas att 

ha ett oför;indrat underlag men {i andra sidan för säljaren av aktierna en ök

ning av sitt survunckrlag med ett belopp motsvarande försäljningspriset på 

aktierna - minus skatten p[i försiiljningsvinsten. För det förvärvande företa

get minskar kapitalunderlaget med ett belopp motsvarande anskaffningsvär

det pi1 aktierna. För holagssektorn som helhet iir det totala egenkapitalet 

oför;indrat. Ar det fysiska personer som säljer aktierna kommer bolagssek

torns totala egenkapital att minska och därmed ocksii survundcrlaget. 

Kiipi:skillingen flir aktier kan till viss del motsvara betalning för Öl't:Yl'iir

drn i bolagt'l. Dessa överviirden iiterfinns inte i dotterföretagets balansräk

ning och ing:ir diirmi:d inte i dess kapitalunderlag .. Aktieförviirvet medför 

att nwlkrholagL'ts kapitalunderlag minskar med anskaffningskostnaden för 

aktii:rna utan att ett kapitalunderlag av motsvarande storlek finns i dotter

företaget. De synpunkter som framförts g<lr ut på att anskaffningskostnaden 

för aktierna bi\r fa riiknas som tillgiing till den del den inte motsvaras av det 

egna kapitakt i dotterföretaget. 

Den minskning av kapitalunderlaget som blir följden av ett aktieförvärv 

kommer att motsvaras av att det säljande företagets kapitalunderlag ökar. 

Det kan fiir\'iintas att skatteeffekten hos kiipari: och siiljare via förändringar 

i kapitalundi:rlaget kommer att bi:aktas vid fastställande av köpeskillingen. 

Det iir diirför motiver<1t att iiven i detta fall utan ni1gra siirskilda bi:griins

ningsregler exkludera L'tt belopp motsvarande anskaffningsviirdet från det 

aktieiigande föri:tagets kapitalunderlag. 

Enligt U RF:s förslag exkluderas inte bara svenska utan ocksi1 utländska 

aktier fr;'111 K-survunderlaget. Förslaget har rönt kritik i några avseenden. 
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Ett av motiven till att exkludera aktier fr[m underlaget - önskvärdheten av Prop. 1989/90: 11 (_) 
att undvika dubhclriikning- har inte ansetts tilliimpligt för utliindska aktier. 

Skilda förutsiittningar för prissiittningen pi'i svenska och utHindska företag 

har bedömts innebiira en diskriminering av utlandsförvärv. Det har vidare 

framh<'illits att ett exkluderande av utliindska aktier kan ge svenska företag 

anledning att förliigga förviirv av utliindska företag till dotterföretag i ut-

landet. 

I lagri1dsremissen föreslogs ingen iindring i fiirhitllande till URF:s förslag. 

Diir anfördes bl.<t. att man i utlandet har gjort en annan avvägning mellan 

skattebas och skattesats iin i Sverige och att denna annorlunda avvägning 

inte motiverade en anpassning av de svenska skattereglerna. Enligt min me

ning finns anledning att revidera bedömningen i lagrådsremissen. 

Till att biirja med kan konstateras att ett fullstiindigt inkluderande av ut

ländska aktier i underlaget skulle innebiira en favorisering av expansion i ut

landet. Förviirv av eller nytillskott till utländska företag skulle niimligen inte 

medföra ni1gon förlust av K-survunderlag i det köpande företaget och detta 

till skillnad fri'1n vad som kommer att giilla vid expansion i Sverige. 

Ncutralitctsskiil kan emellertid anföras ocksa mot lösningen att utländska 

aktier helt exkluderas fri111 K-survunderlaget. Av betydelse är här den pris

skillnad som kan uppkomma vid förvärv av svenska och utländska företag. 

Prisskillnaden iir avhiingig prissiittningen p<'I företag i Sverige i det nya skat

tesystemet med K-surv. Det är svårt att med nagon större exakthet uttala sig 

om prissättningen men följande hör beaktas. 

Prissiittningen pä ett svenskt företag iir hl'roende av i vilken utstriickning 

en svensk köpare av ett svenskt företag kan kompensera sig för förlusten av 

K-survunderlag i anslutning till uppköpet. Ett exempel kan illustrera. Det 

köpta företaget antas ha ett eget kapital om 100 och en maximal K-surv om 

30. Om köpeskillingen iir fulla 100 leder köpet till en upplösning av K-surv i 

det köpande företaget om 30, vilkct ger en förlorad skattekredit om 9. Frå
gan iir vilken kompensation det köpande företaget kan fä genom att köpe

skillingen sätts liigre än 100 (för motsvarande utliindska företag antas mark

nadspriset vara !()()).Till bilden hör samtidigt att det iiven i utländska företag 

finns latenta skatteskulder. om iin av annan karaktiir än i Sverige. 

Det iir osannolikt att priset skulle siittas s<"i l<'1gt som till 91. Förekomst av 

potentiella köpare utan rätt till survavsiittning. fysiska personer eller ut

liindska köpare. talar för att priset kommer att ligga över 91. I takt mcd en 

internationalisering av den svenska ekonomin kan prishildningen på svenska 

företag i \'iss utsträckning komma att influeras av utländska aktörer. Även 

utliindska köpare kommer emellertid till viss del att beakta den latenta skat

teskulden i det uppköpta företaget. Detta talar för att priset även för dessa 

kommer att ligga under 1011. 

Det resonemang som förts hittills har fokuserats p{1 effekterna vid upp

köpstillfällct. Ser man i stiillet till effrkterna över hela livslängden för de al

ternativa placeringarna beror lönsamhetsskillnaden pi1 den itrliga extra höj

ningl'n a\' finansieringskostnader som uppkommer vid expansion i utlandet. 

Denna lönsamhctsskillnad iir mindre:: iin den skillnad som kan finnas i likvidi-

tetseffekt vid uppköpet. Skillnaden i lönsamhet reduceras vidare om vins-
526 



tema i det utliindska företaget tas hem i form av skattdri utdelning. Vins- Prop. 1989/90: 110 
tema kommer i så fall att öka det svenska moderföretagets K-survunclerlag 

od1 minska de swnska skattebetalningarna. Denna möjlighet motiverar i sig 

att del svenska och utliindska fön.:tagct prissätts olika. En ytterligare aspekt 

är all en av survens funktioner iir att mildra dubbel beskattningen av avkast-

ningen pi1 eget kapital och att det argumentet för att inkludera aktierna i K-

survunderlaget inte kan göras giillande om vinsterna kan tas hem i form av 

skattefri utdelning. 

Det iir förenat med stora sv<lrigheter att kvantitativt sammanväga de fak

torer som refererats ovan. Enligt min mening bör dock merparten av de ut

liindska aktierna diknas in i underlaget. Jag har stannat för att 65 C:'i- är en 

liimplig niv;L 

Inkluderandet av utliindska aktier i underlaget utgör ett motiv för företa

gen att förviirva svenska företag via ett utländskt dotterföretag. Har ett 

svenskt företag aktier i ett utländskt dotterföretag som i sin tur äger aktier i 

ett svenskt företag bör därför siirskilda regler gälla för beräkning av kapital

underlaget om de svenska företagen ingår i samma koncern e.cl. 

Verksamhet i flera Hinder kan ske i olika former. Ett svenskt aktiebolag 

kan driva verksamhet utomlands antingen direkt eller genom ett i det landet 

bildat dotterbolag. Verksamhet i filialform anviinds i mimga fall när det är 

frfaga om ett tidsbegränsat engagemang. Internationell dubbelbeskattning 

lindras eller undviks antingen med tilHimpning av avräkningsmcto<lcn eller 

undantagandcmctodcn. Den senare innebär att filialens resultat inte skall 

piiverka beskattningen i Sverige. Fdn systematisk. synpunkt borde i sildant 

fall verksamheten i filialen egentligen inte pilverka i kapitalunderlaget. Av 

tilliimpningsskiil anser jag emellertid att elen utländska verksamheten - bade 

tillgimgar och skulder- skall pi1verka kapitalunderlaget oavsett vilken metod 

snm anviinds för att undvika intcrnationdl dubbelbeskattning. 

Det kan förekomma att kapitalunderlaget i ett företag är negativt. Ett ne

gativt underlag bör normalt inte föranleda n;igon skattemiissig åtgiird. För 
koncernföretag iir emellertid förhi1llanclena annorlunda. Ett negativt kapita

lunderlag kan uppkomma genom att aktier som undantas frän underlaget 

har länefinansierats. Detta li"in kan användas för att finansiera en nyemission 

i ett annat bolag som diirigcnom för ett ökat kapitalunderlag. Skulle det ne

gativa underlaget inte beaktas skulle det vara möjligt att öka underlaget i det 

andra bolaget trnts att det inte är fr<lga om beskattat eget kapital och trots 

att bolagssektorns totalkapital inte ökat. Regkrna bör diirför utformas sä att 

möjligheten till survavsiittning inte p;1verkas av om verksamheten drivs i ett 

företag eller uppdelas p;1 flera. För att undvika att företag i en koncern sam

mantaget far för stora avsiittningsmöjligheter bör även negativa underlag 

beaktas. 

URF:s förslag innebiir att negativa underlag: beskattas om företagen sam

mantaget gjort for stor avsättning. Överstiger koncernens totala avdrag 30 <,:;;. 

av koneernens sammantagna underlag skall företag med negativt underlag 

piifliras en skallepliktig intiikt med el! belopp som betingas av avvikelsen. 

Bl.a. skatteförvaltningen iir kritisk mot denna lösning. I praktiken skulle en 

kontroll pi"1 den här punkten fordra en fullstiindig överblick över hela konccr-
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ncn. Stora adminstrativa sviirigheter kan också förutses. Det är diirför ange- Prop. 1989/90: I J() 

liiget att försöka göra hanteringen enklare. 

En förenkling uppnäs om prövningen av taxeringen i ett företag i normala 

fall iir oberoende av vilka yrkanden som andra koncernföretag framställt. 

Utgimgspunktcn kan i stiillet vara att ett företag med ett negativt kapitalun

derlag alltid skall ta upp en inHikt beräknad på det negativa underlaget. 

U RF:s förslag innebar att intäkten skulle motsvara 30 ';~.av det negativa un

derlagL't. I lagrttdsremissen föreslogs i princip samma lösning. Effekten av 

förslaget iir att företaget i princip far en "omviind" K-surv eftersom inHiktcn 

Merförs följande iir som ett avdrag. Fiir företaget kommer kostnaden att ut

göras a\' räntan pit skattebetalningen. Skattebetalningen medför dock en lik

viditetsminskning. Beskattning bör kunna undvikas om ett företag med posi

tivt kapitalunderlag överför detta till företaget med negativt kapitalunder

lag. En s:1dan överföring av kapitalunderlag bör ge en motsvarande minsk

ning av det givande företagets kapitalunderlag. 

När det giillcr innehav som motsvarar mer än 90 t;'(, av röstetalet - vilket 

ger möjlighet till resultatutjämning genom koncernbidrag - bör en sådan 

överföring av kapitalunderlag fungera tillfredsställande. Vid mindre innehav 

kan aktieägaren inte fritt besluta att överföra positivt underlag till ett annat 

företag i koncernen även om innehavet ger akticiigaren ett bestämmande in

flytande i företaget. I sådana fall kan förslaget i lagrådsremissen medföra 

oönskade likviditetseffektcr. Detta undviks om ett företag med negativt un

derlag i stället skall ta upp en intäkt motsvarande räntan på den skattebetal

ning som skulle ha gjorts enligt lagrådsremissförslaget. En sådan intäkt bör 

inte vara avdragsgill följande år. Intäkten bör motsvara 30 % av det negativa 

underlaget multiplicerat med 70 % av statslåneräntan vid beskattningsårets 

utgång. 
I vissa situationer kan en koncern totalt sett komma att redovisa ett nega

tivt underlag. Eftersom skiilet till att negativa underlag skall beskattas är att 

för.hindra att koncernen som helhet kan göra större avsättning jämfört med 

ett enskilt företag finns det inte anledning att beskatta negativa underlag i 

vidare mim iin de motsvaras av positiva underlag inom ·koncernen. Beskatt

ning kan undvikas om man behandlar ett bclnpp motsvarande det negativa 

underlaget bcriiknat för koncernen som helhet som ett positivt underlag. 

Detta positiva underlag ger aldrig möjlighet till survavsättning utan kommer 

endast att förhindra beskattning av negativa underlag. 

Mitt förslag att förvaltningsföretag inte skall ha rätt till avdrag för survav

sättning innebiir att det företag som väljer att placera sin aktieportfölj - som 

vid direktinnehav skulle ha fött räknats in i underlaget - i ett förvaltnings

företag far ett minskat kapitalunderlag om innehavet av aktier i förvaltnings

företaget motsvarar 25 ''f· eller mer av röstetalet. Förvaltningsföretaget är 

inte skattskyldigt för utdelning på dessa aktier i den män vidareutdelning 

sker. Däremot kommer utdelning från förvaltningsföretaget att beskattas i 

moderföretaget om förvaltningsföretaget i mer än ringa omfattning äger så

dana aktier p~t vilka utdelning skulle ha varit skattepliktig om moderföreta

get direkt hade ägt aktierna. I sådant fall innebär förslaget således att trots 

att utdelningen är skattepliktig far aktierna inte räknas med i kapitalunderla-

get. 
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Vad jag nu beskrivit kan man komma till riitla med genom att hcriikna Prop. l 989/90: 110 
ett kapitalunderlag i förvaltningsförctag. Är detta underlag positivt bör det 

kunna utnyttjas av andra företag genom att det iiverfiirs till ett annat förctag 

för att tiieka ett negativt kapitalunLIL·rlag. Ett negativt underlag biir beskattas 

enligt vanliga rl'glcr. I annat fall skulle en koncerns totala survundcrlag 

kunna iika um ett förvaltningsfiirctag l;lndinansicrar fiirviirv av nycmittc-

r:tde aktier i andra koncernföretag 

f-iir invcstnll·ntfiirctagcn iir situationen n<igut :1nnurlunda. De regler jag 

senare kommer att fiircslit (avsnitt l'X I) innd1iir en principiell skattefrihet 

för invc~tmcntfiirctag. Det finns Lfarfiir inte skill att mcdgt· att tillg:'lilgar och 

skulder i L'tt invt"StlllL'ntfriretag far hL·aktas vid hcriikning av koncernens to

tala a\·si1ttningsmiijlighctn. Även ett investmcntförctag kan pii samma siitt 

som förvaltningsfiirL'tag ta upp l[m som :1nviinds for att finansiera nyl·mission 

i ett dotll·rfiirctag. Den extra skatll'krcdit som dotterfiirl'taget for genom 

den iikadc miijlighctcn till survavsiittning motverkas emellertid av att invest

mcntfiirl'tagt'ls kostnader fiir uppliiningcn minskar miijligheten till utdel

ning. Dt:t innL·hiir i sin tur en framtida förlust av konsumtionsrniijlighet för 

aktidgarna. 

I likhi:t med URF anser .iag att underlaget fi.ir den liinebascrade rcsnven 

( L-surv) biir hcstiimmas pii samma siitt som för dagens rt"Sultatutjiimnings

fond. dvs. p<i vad som under hcskattningsiirct erlagts i liin till arbetstagarna. 

Det fiirhitllandl't att avsiittning kan hcriiknas p:i tv;i alternativa underlag in

ncbiir att siirskilda regler mitslt' finnas för koncerner sii att alla företag hiinvi

sas till att tifömpa samma rcservcringsform. 

Reglerna om avsiittning till skattt.·ut_jiimningsrcsen·cn bör tas in i en siir

skild lag. 

8.3 vnnkring av lager 

8.3.1 Värdt"ring av lagl•r i allmiinhet 

Mitt förslag: Lager för viirdcras antingen enligt liigsta viirdcts princip. 

som denna definieras i 14 ~ hokföringslagen ( 1976: 125). BFL. eller till 

97 <:;.. av det totala anskaffningsviirdct. Lager skall iiven fortsiittnings

vis viinleras enligt FIFU-metoden. 

LRF:~ förslag: ÖwrenssUimmer med mitt men med en möjlighet att v;ir

dcra lagret till 95 r( av det totala anskaffningsviirdet. 

Remissinstanserna: Rcmissinstanserna iir positiva till att lagerv;irderings

reglcrna knyts till reglerna i BFL. f-rim nlika niiringslivsnrganisationcr förs 

fram iinskem:'tl 11111 mer fiirmanliga viirdcringsrcgler. 

Skäkn för mitt förslag: 1\-kd l:iger fiirs1;'1s i skattesammanhang lillg.tmgar 

som ~ir :1vsedda för oms:ittning eller förbrukning (punkt 2 av anvisningarna 

34 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del I 
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till .i 1 * KL). lluvudrcgL'ln iir att den i riikcnskapL'flW gjorda viirderingen Prop. 1989/90: 110 
accepteras vid l1L'skattningen. En viirdcring under den i KL angivna nivån 

godtas doL·k inte. 

Lager beskattas enligt hokfiiringsmiissiga grunder. Vinst p;\ varorna tas 

fram till hL'Skattning först niir varorna siiljs - eller förbrukas. Vinsten utgörs 

av skillnaden mcllan vad som erhi11ls vid fiirsiiljningt'n och lagerdrdet av de 

s;ilda varorna. Ilar lagret under innchavstidL'n skrivits ned i1tcrfiirs nedskriv

ningen till beskattning och vinsten iikar i nwtsvarande milll. 

hir niirvaramk giiller att nedskrivning far ske med högst 50 '·(, av det 

bgsta av anskaffnings- och i1teranskallningsviirdet. Har avdrag gjorts för av

siittning till rcsultatutjiimningsfond hegriinsas nedskrivningen till hiigst 35 '.+ 
av samma viirdc. Det finns dessutom vissa altL'rnativa lagcrviirderingsreg

ler -- suppkmentiirregcl I och 11 och L'n regel för prisfallsrisk - och siirskilda 

regler f;ir viirdcring av fastigheter. v:irdq)appcr m.m. I och med att ett första 

steg mot en ny förL'lagshcskattning togs hiistcn 1989 begriinsadcs riitten till 

lagernedskrivning för hl.a. aktiebolag (prop. 19::N/lJ0:50, SKULO. SFS 

l 98lJ: Hl2 l ). Ändringen innchiir att nedskrivning far sh' med högst 40 '''(. av 

dL't liigsta till;itna viirdet. Motsvarande bcgriinsning gjordes betriiffandc öv

riga lagerv:'irlkringsregler med undantag för supplemcntiirrcgel Il. 

Det hell)pp med vilket lagret skrivits IlL'd skall i riikcnskaperna i princip 

redovisas öppet som L'n lagerreserv. Före nedskrivning för ett schablonmäs

sigt avdrag för inkurnns göras med 5 S·r·. Större inkuransavdrag kan tilli1tas 

nm dl'\ finns skiil till det. 

Snm jag tidigare niimnt föresli1s att den generella riil\en till nedskrivning 

slopas. Niir detta genomförs mi1stc stiillning tas till hur viirdcringsreglcrna 

skall utformas mer i dL'talj. U RF:s förslag inncbiir att BFL:s regler for viirde

ring av lager skall ligga till grund iiven vid heskallningen. Viirdcringen av 

lager och <llldra nmsiittningstillgiingar regleras i 14 * BFL. Reglerna innehiir 

att lagret skall viirderas till det liigsta av anskaffningsviirdct och verkligt 

viirde - liigsta viirdets princip. Som verkligt viirde anses ncttoförsiiljningsviir

dct. Om anledning finns fi"ir verkliga viirdet hesliimmas som ~lleranskaff

ningsviirdet efter avdrag för inkurans. Vidare giiller att en viirdering över 

anskaffningsviirdct far ske i speciella fall. 11:31-"L finns diirutöver inga hestiim

mclscr om v:irdcringen av lager. 

Viirdcringsregkrna i BFL är alltsi1 fiirh:'1llandevis korta och enkla. Reg

lerna i Kl. iir betydligt mer komplicerade. 

Till att börja mL'd kompletteras huvudregeln 1)111 50 r:; .. nedskrivning av tv;'\ 

supplementiirregler. DL'n L'Ila - supplemcntiirregel I - syftar till att ge företa

gen en miijlighct att vid en lagerminskning bch<illa en uppbyggd lagerreserv. 

Tekniskt sker lletta genom att viirdL'ringen av lagret fär grundas pi1 genom

snittsviirdct för lagret de tvi\ senaste faen. I och med att riitten till generell 

nedskrivning slupas finns det inte skiil att bel1iilla denna rcgel. 

Den andra supplementiincgeln - supplementiirrcgcl Il - innebiir att s.k. 

rä- och stapelvanir far tas upp till 70 ~;.av det liigsta marknadspriset for va

rorna under de niirmast föreg{1ende nio b.::skattningsfacn. Det innebiir att 

varor sum anskaffats fört.ex. 200 och som vid bokslutet har ett högre titeran-

skaffningsviirde fi'1r tas upp till 70 um det Higsta marknadspriset för den ak-
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tuella typen av varor under den niirmast föregiiende nioiirsperimkn varit Prop. 1989/90: 11 () 
!()(). 

Supplement:irn:gel Il omfattar varor som erfarenhetsmiissigt sviinger 

kraftigt i pris. Regeln har samma syf!L' som den grnerella bestiimmelsen om 

nedskrirning för prisfallsrisk som innebiir att "det liigre viirde pii lagret god

tas som den skattskyldige med hiinsyn till fiircliggandc risk för prisfall visar 

vara p<"tkallat ... Av detta följer att bedömningen om det iir motiverat att bc

hitlla suppkmentiirn:gel Il od1 den generella bestiimmelsen om nedskriv

ning för prisfallsrisk bör göras i ett sammanhang. 

DL·n generella bestiimml'lsl'n om nl'dskrivning for prisfallsrisk tilliimpas 

siillan. Sbll't iir att ewntul'lla prisfallsrisker i de allra flesta fall tiicks av en 

nedskrivning med 50 ',>( enligt huvudregeln. Tas möjlighetl'n till nedskriv

ning enligt huvudregeln bort - samtidigt som bestiimmelsen om nedskrivning 

för prisfallsrisk beh~tlls - föriindras situationen. Man kan riikna med att det 

ofta skulle göras giillande att en risk flir framtida prisfall föreligger som moti

verar att lagret viirderas till liigre belopp iin som svarar mot det Uigsta av 

anskaffnings- och itteranskaffningsviirdena. Det ligger i sakens natur att det 

skulle vara mycket sviirt för skattemyndigheterna att bediima förekomsten 

och omfattningen av en sildan eventuell prisfallsrisk. 

Redan hanlL'ringsmiissiga skäl talar diirför för att bestiimmelsen om pris

fallsrisk inte be hälls i det nya systemet. Ett mer avgörande skäl för att slopa 

bestiimmelsen iir att nitgon motsvarighet inte förekommer i BFL. :''fogot krav 

p~i att i vissa fall viirdera lagL'r under liigsta viirdet finns inte diir. Utgtmgs

punkten bör vara att man i ett basbreddat systl'm med litg skattesats inte skall 

ge möjlighet till en mer försiktig viirdering iin som föreskrivs i BFL. 

Slutsatsen iir att bestiimmelsen om nedskrivning för prisfallsrisk bör slo

pas. Detsamma giilkr i fritga om supplcmentiirregel 11. 
Terminolngin i KL och BH. iiverensstiimmer inte helt. Ett exempel iir de

finitionen av liigsta viirdet i punkt 2 av anvisningarna till 41 *KL och i 14 * 
RFL. Enligt KL giiller att lagret skall tas upp till det liigsta av anskaffning.s

viirdet och t1teranskaff11ingwiirdet. fr[tn detta viirde far i normalfallet göras 

L'tt schablonmiissigt avdrag för inkurans med fem procent. Enligt BFL fiir 

lagret inte tas upp till hiigre viirde iin det liigsta av anskaffningsviirdet eller 

verkliga viirdet pit balans- dagen. Som verkliga värdet anses nettoförsiilj

ningviirdet elll'r - om det finns siirskilcla skiil till det- ;\teranskaffningsviirdet 

efter avdrag för eventuell inkurans. 

BFL innchi.tller inga schablonregler för bestiimmande av inkurans. Vidare 

beaktas inte inkuranscn om viirderingen grundas p<t anskaffningsviirdet. I 

redovisningspraxis har dock en anpassning skett till de nuvarande skattereg

lerna stt att lagrets viirdc i balansriikningcn schablonmiissigt reduceras med 

skattemiissigt tilliiten inkurans (jfr FAR:s rekommendation nr 2 om varula

gerviirtkring och lagerreserv). 

Det schablonmiissiga inkuransavdraget ger en liigre viirdering av lagrd iin 

vid en direkt tilliimpning av bestiimmelserna i 14 * HFL. Enligt URF:s be

dömning talar tilliimpningsskiil för att man vid beskattningen bör tilbta att 

hiinsyn tas till inkurans p~t ett schablonmiissigt siitt. U RF föreslttr diirför att 

reglerna bör utformas sit all lagret far viirderas antingen strikt enligt liigsta 
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viirdets princip - som d.:nna defini.:ras i 1.-! * BFL - .:llcr till 95 <:; av lagrets Prop. 1989190: 11 () 
totala anskaffningsdrd.:. 

Sllm redan lwr niimnts hiir utg<'1ngspunkten vara att lagret inte skall viirde

ras forsiktigarL· iin vad S\)m följer av bgsta ,·iirdL'ts prineip. D.:t bör vidar.: 

kriivas mycket starka sbl om man skall giira avsteg frim denna princip. I 

likhL't med URF vill jag diirför inte fiiresl<i ni1gon gcnerdl riitt för företagen 

att giira L'n schabl\ll1miissig nedskrirning p<i lagri:ts liigsta viirde L'nligt BFL. 

Det iir dock liimpligt <ttl ha ett visst schahlllllmiissigt inslag i viirderingen för 

att förebygga de· pr;1ktiska problem snm kan uppkllmnia vid en strikt viirde

ring enligt BFL. Fiir att tillgodose dL'tta syftL' anser jag att 97 ''( a\· det sam

lade anskaffningsviirdet iir en rimlig nivi1. 

Den föreslagna alternati\TL'gcln tar allts<i sikte p;'1 lagrL'ts tntala anskaff

ningsviirde. Om vissa varor dlcr varugrupper har viirderats till anskaffnings

viirde oeh andra till verkligt viirde kan regdn iind;i tilWmpas. Anskaffnings

viirdL't fi)r de v;1rnr S<llll viird.:rats till verkligt viink skall da inga i basen -

dL't samlade anskaffningsviirdt'l - för den schablunmiissiga viirderingen. 

Sjiilvfalkt skall de ,·aror som pi1 hokslutsdagen inte kan anses inga i lagret 

intL' hdler pt1n~rka basen for det samlade anskaffninµsviirdet. 

Sammanfattningsvis biir alltsii lagrL'I \'iirderas antingrn strikt enligt liigsta 

viirdets princip L'lkr till LJ7 i;. av det samlade anskallningsviirdet. I likhet 

med URP anser jag anskaffningsviirdl't ii\'l'n fortsiittningsvis bör bestimmas 

enligt FIFL!-mehllkn (fiirst in - flirst ut). Vid viirdcringen skall man alltsi1 

anta att de ,·arnr som finns i lagret iir de som anskaffats senast. 

De lagiindringar snm mitt förslag medför har tagits in i punkt 2 av anvis

ningarna till 2.-! * Kl .. 

8.3.2 l>en skattemässiga behandlingen a\· djur 

Mitt förslag: Lager av djur i jllrdbruk lld1 i renskiitscl H1r tas upp till 

liigst t\5 procent av den gL'twmsnittliga produktionskllstnaden. Djuren 

behöver aldrig tas upp till hiigre bcl\1pp iin allmiinna saluviirdet. Djur 

i jllrdbruk llL°ll rL·nskiitscl skall alltid anses snm lager. 

l!RF:s försh1g: 1'i1got fi.irslag sllm giiller riitt till nedskrivning av lager av 

djur bgµs ink fram. Lager av djur ~kall viirderas pi1 samma siitt som annat 

lal,!er. Fragan <lill klassificeringen av djur har intL' niirmare diskuterats av ut

redninµen. 

Rcmissinstanscrna: l.UF har anfört att griinsdragningen mellan inventa

riedjur och l1msiittningsdjur i dl't nya skat!L'systemet m[1stc upprätthi'1llas ef

ter strikta redovisningmiissiga prinL·ipn. S1·l'11ska S11111a1111.1· Rik.ljiirb1111d har 

ifr<lgasatt 0111 renar skall utgiira l1msiittningstillg:111gar. 

Skälen för mitt förslag: En grundliigganLk fdga \'id den skattem:issiga dr

deringen av djur iir hur djuren skall klassificeras. Av lll *första stycket jord

bruksb\1kföringsl;1gcn ( l LJ7l): 141. JBFL ), som giilkr för enskild person som 

driver jlmlbruk. framgi1r att djur :ir att anse snm ll111siittningstillgi1ng. Detta 
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giilkr oavsett 0111 en del djur rent fiirL'lagsekonomiskl utgiir anliiggningstill- Prnp. 1989/90: 110 

g<ing;1r. t.ex. mjiilklwr och avl'lstjurar. För aktiebolag och handelsbolag som 

drivn jordbruk saknas motsvarande besUmmelse i BrL. Aven i dessa fall 

redovisas djuren regelmiissigt som lager. I friiga om djur i riirelse giilkr gene-

rellt att endast de djur som iir avsedda for omsiittning behandlas som lager 

medan andra djur behandlas Sllm inventarier (stamdjur). 

Vid redo\·isning a\· inkomst av .iordbruksfastighL't enligt kontantrrincipen 

haLk inddningen i stamdjur och omS:ittningsdjur stor hctydelsL'. Försiiljning 

av hela L'lkr större dekn av en stamdjurshesiittning h:infördcs till realisa

tion. Om innd1avstidl·n iiverslL'g frm (1r var ersiittningen skattefri. I konse

kvens med detta fick avdrag för utgifter för den första anskaffningen av 

stamdjur inte giiras. Fiirsiiljning av omsiittningsdjur beskattades diiremot 

alltid som inkomst av jordbruksfastighl't. 

Genom lagstiftning l LJ5 l infördes en riitt för jordhrukart' att redm·isa in

komst av jordbruk enligt hokfiiringsmiissiga grunder. Hela djurbcstimdet 

skulle diirvid hiinfiiras till varulager. ~iir riksdagen 1972 beslutade om obli

gatorisk ii\·ergi1ng fr;in kontantprincipen till bokfiiringsmiissiga grunder för 

redovisning av jordbruksinkomst innehar detta att en djurhesiittning inte 

liingre behövde ddas upp pi1 stamdjur och omsiittningsdjur. Trnts att det vid 

flera tillfallen yrkats i motioner att den gamla uppdelningen mellan stamdjur 

och omsiittningsdjur skall viickas till liv igen har detta inte lett till att den 

enhetliga hanteringen fr;lng;'1tts. 

Fr.o.m. 1979 ;irs taxering heriiknas inkomst av rl'nskötsel L'nligt hokfö

ringsmiissiga grunder. Vid lagstiftnings;1rhctet (prop. 1975176: 107) ansi1gs 

dl't ligga niirmast till hands att knyta an lagerviirderingen av djur i renskötsl'l 

till vad som giillLk inom jurdbruket. 

Vid lagerviirdcringen följer djur i jordbruk och renskiitsel inte helt de van

liga viirderingsreglerna. Uigsta viirdets princip tilliimpas inte. Inkuransav

drag medges ink heller. Viirderingen av djur bygger p<i schabloner. Detta 

hiinger samman med sviirig.hekrna att bedkna uppfiidningskostnaderna i 

varje enskilt fo Il. Fr.o. m. 1lJX1 i1rs taxering utgiir den genomsnittliga produk

tionskostnaden grunden vid viirderingen. Lagret far inte tas upp till liigre be

lopp iin 50 '·i av denna prnduktionskostnad för djur av dL't slag och den itl
derssammans:ittning snm det iir fri1ga om. RSV faststiillcr iirligen föreskrif

ter för her:ikning av produktionskostnaden. Har ni1gon prnduktionskostnad 

inte faststiillts. t.ex. i fraga om siirskilt dyrbara avelsdjur, far djuret tas upp 

liigst till Stl r;. av det liigsta av anskaffningsdrdct och allmiinna saluviirdet. 

Genom lagstiftning v~1re11 l 9X7 ( prop.1986/87: 132. SkU4o. SFS 1987:337) in

fördes en kompletterande n:gel som inneb:ir att djuren aldrig skall behöva 

tas upp till högre belopp :in allm:inna saluviirdet. Detta skall ber:iknas kol

lektivt för samliga djur för vilka prnduktionskostnad faststiillts. \J{"1gra s:ir

skilda lagregler för viirdcring av djur i annan rörelse iin rcnskiitsclrörelsc 

finns inte. 

Genom URF:s förslag om slopad lagerrJL·dskrivning har fri"1gan om djurens 

klassificering aktualiserats pil nytt. URr har dock inte tagit upp fr{1gan llill 

hur djur i niiringsverksamhet skall rubriceras i det framtid<' skattesystemet. 

l.RF hiivdar mol bakgrund av att det framtida inkomstskattesystemet inte 
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godkiinner konsolidering via en försiktig lagerviirdering att griinsdragningen Prop. 1989/90: 110 
mellan inwntariedjur och omsiittningsdjur miiste uppriitthidlas efter strikta 

redovisningsmiissiga principer. Enligt LRF finns det egentligen inte nf1gra 

beaktansviirda problem vid griinsdragningen. LRF anser att frågan lagtek-

niskt kan lösas p<i det siittet att 111 *första stycket JBFL kan upphiivas. 

För egen del far jag anföra följande. Djur i jordbruk har sedan l{mg tid 

behandlats som lager. I det nuvarande skattesystemet är det av mindre vikt 

till vilket tillgangsslag djuren hiinförs. I det nya skattesystemet diir den gene

rella riitten till l<tgernedskrivning har tagits bort iikar intresset att hänföra 

djur till anHig,!!ningstillg<ingar och pil s{1 siitt fo riitt till total avskrivning pit 

fem <ir. 

Fr<igan iir dock om det finns lillriicklig anledning att nu iindra pil djurens 

skattemiissiga klassificering. Rent företagsekonomiskt iir det visserligen kor

rekt att hiinföra vissa djur till invc:::ntarier. Sit kan exempelvis mjölkkor och 

awlsdjur anses vara prnduktionsmedel i jordbruksdriften och inte i första 

hand avsedda fiir omsiittning eller förbrukning. Starka praktiska sLil talar 

.:mellertid för att alla djur i jordbruk och renskötsel hl~handlas pii samma 

siitt. Under knntantprincipens tid hörde niimligen miil om griinsdragningen 

mellan stamd.iur och omsiittningsJjur till de vanligare millen i skattedomsto

brna. 

Jag föreslitr diirför att den klassificering av djur som giiller i det nuvarande 

~kattesystc'ml't skall giilla iiven i framtiden. För djur i jordbruk och rensköt

sel sbs ddta fast genom en uttrycklig hestiimmelse i punkt 2 fjiirde stycket 

andra meningen av anvisningarna till 2-1 *i KL. Bestiimmelsen innebiir iiven 

ett klargörande för aktiebolagens och handelsbolagens del jiimfört med nu

varande liige. Gc1w111 sammanslagningen till ett inkomstslag. inkomst av nii

ringsverksamhet, leder visserligen mitt stiillningstagande i ruhrin:ringsfrö

gan till att djur kommer att följa olika regler i samma inkomstslag beroende 

p<i om de ingiir i ett jordbruk eller annan verksamhet. Jag bedömer det dock 

som \'iktigarl' att fo en enkel hantering och slippa pwblem i samband med 

övergiing friin ett tillg~111gsslag till ett annat. 

lvlot bakgrund av min instiillning i klassificeringsfr;·1gan iir jag dock beredd 

att föresl<i en alternativ viirderingsregd för djur i jordbruk och renskötsel i 
stiillet för de regler som föreslagits för lagerviirdering i allmiinhd. Enligt mitt 

förslag for lager av djur tas upp till liigst 85 r:; av den genomsnittliga produk

tionskostnaden. Djuren behöver dock aldrig tas upp till högre belopp iin som 

motsvarar djurens sammanlagda allmiinna saluviirde. I de fall niigon produk

tionskostnad inte ~ir fastst;i\ld. t.ex. i fri1ga om siirskilt dyrbara avelsdjur. f:h 
djuret tas upp till Wgst 85 <,:(. av det liigsta av anskaffningsvärdet och all

miinna saluviirdet (se punkt 2 fjiirde stycket av anvisningarna till 2-1 *KL). 
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8.4 Avskrivningsrcgler 

Mitt förslag: Nuvarande avskrivningsregler behiills. Avskrivningsriit

ten för befarat prisfall dter balansdagen p(1 kontraherade inte leve

rade inventarier tas bort. De siirskilcfa reglerna i inkomstslaget annan 

fastighet om avskrivning pi1 maskinell utrustning avskaffas. Viirde

minskningsavdrag pa markanHiggningar heriiknas p{1 hela anskaff

ningsvi.irdet i stiillet för p;i 75 r.:;. av viirdet. Nuviirdeavskrivning och 

periodiseringsfonder införs inte. 

URF:s mrslag: Överensstfönmer med mitt bortsett fri'in nuviirdeavskriv

ning och periodiseringsfonder. 

Remissinstanserna: Förslaget om bibehiillande ;l\· de generella avskriv

ningsreglerna godtas eller J;imnas utan erinran av de l"lcsta rcmissinstan

serna. Niigra remissinstanser a\'styrker förslaget att avskaffa de s:irskilda 

reglerna för maskinell utrustning. 

företriidarna for niiringslivet iir i huvudsak positi,·a till förslaget om 11u-
1·iirdem·drag och pcriodiscri11g.1fo11cl. RSV avstyrker fiirsh1get. Verket hiinvi

sar till risker för skatteplanering och skatteundandragande och p;\talar iivt·n 

reglernas komplexitet och framhftller alt det iir ett friin omv:irlden avvikande 

och oprövat system. i\ ven kwnmarriillerna i S1ockho/111 och Gö1ehorg iir ne

gativa. Rikshankrn anser systemet med periodiseringsfonder tungrott och 

befarar en skatteundandragande handel med fonderna. Även riksgii/clsko11-
lorer pekar pi'1 administrativa sv{irigheter och kostnader. BFN avstyrker för

slaget med hiinvisning till kravet pt1 redovisningsm:issig och skattemiissig 

överensstämmelse. KF iir ocksä skeptiskt och framh{1ller rcdovisningsprob

lem. Redovisningssvitrighetcr pi1pekas iiven av FAR m.tl. Fran ni1gra hi11l 

framförs önskemiil om att omr;idet för nuviirdeavskrivning vidgas till att avse 

iivcn byggnader resp. skepp och luftfartyg. Flera remissinstanser anser att 

metoden biir vara tillgiinglig iiven för egenföretagare. Vidare framstiills öns

kemäl om en höjning av nuviirdeavdraget. Nägon pekar pi1 att utformningen 

av reglerna snedvrider konkurrensen inom leasingbranschen. 

Bakgrunden till mitt förslag: Utgifterna för anskaffning av inventarier för

delas genom ett avskrivningsförfarande och varje enskilt beskattningsi1r be

lastas diirigenom med viss del av anskaffningsutgiften. Patent. goodwill och 

<mdra immateriella riittigheter skrivs av p:I samma sätt. Korttidsinvcntarier

inventarier med en ekonomisk livsliingd p{1 upp till tre i1r ·-· och inventarier 

av mindre värde for omkostnadsföras direkt. 

Värdeminskningsavdragen för inventarier kan beräknas enligt tvii olika 

metoder, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdemetod. 

En förutsiittning för att räkenskapsenlig avskrivning skall fä tilliimpas är 

att företaget har ordnad bokföring som avslutas med drshokslut och att viir

dcminskningsavclragcn överensstämmer med avskrivningarna i räkenska

perna. 

I !uvudregcln innebär att avdrag för avskrivning får göras med maximalt 

30 % av inventariernas restvärde. Avskrivningen görs alltsi1 kollektivt p;\ 

Prop. 1989/90: 110 
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hela invent;1riehL"sti1ndl't. Underlagd utgiir summan av dl't ingitL"nde balans- Prop. 1989/90: 110 
viinkt p<'i de inn:ntari.:'r snm finns vid ;'1rds hiirjan neh anskaffningsutgiften 

för under ;1rL'l anskatfadL' inventarier som finns kvar vid ;irets slut. Inventa-

rier som anskaffats od1 sitlh under beskattningsitrL't gill" ink in i avskriv-

ningsfiirfarandet utan kostnadsförs och intiiktsfiirs direkt. 

I friiga 11111 a\'yttring av inv.:'ntarier som anskaffats före besbttningsinets 

ing;'ing frir nettoml'toden anviindas. Den innehiir att lkn beskattningsbara 

inkomsten inte p{LVL'rk<Ls pi"1 annat satt iin att underlagd för framtida ordina

rie inventarieavskrivningar reducnas med försiiljningsintikten - under för

utsiittning att fiirl'tag.:'t har inv.:'ntarier med ett sk<Lttemiissigt restviirde som 

intl' understiger den erhitllna fiirsiiljningsintiikten. Avskrivningarna p<'1 kvar

varande im·cntariL'r blir diirigenom liigre i framtiden. Reskattningen av fiir

siiljningsvinstL'n skjuts allts;'1 upp. Motsvarande giilll'r ocks;i fiirsiikringser

siittning fiir fi.irloradl· inventarier. 

Niir huvudregdn tilliimpas kommer viss del av anskaffningsutgiftL'n fiir in

ventarierna att fiirbli oavskri\·en. Miijlighl'l finns diirför att tilliimpa kom

plettcringsrcgdn. Den inncbiir att inventarierna far skrivas av med 211 ~;. av 

anskaffningsutgiftcn per ;ir. 

RL'StviirdemL'toden iir en förenklad variant av riikenskapsenlig avskriv

ning. Skillnaden iir i första hand att dl't inte finns ni1got krav pit i.iverensstiim

melse mellan skattemiissigt och hokfiiringsmiissigt restviirde. Maximalt viir

deminskningsa\'drag iir 25 'i·. 
En liigre \'iirdering av inv.:'ntarieinnehavet iin snm följer av huvudregeln 

och kompll'ttl'ringsregdn iir tilli1ll'n om den skattskyldig.:' kan visa att en sii

dan nedviirdcring iir för.:'tagsL'konomiskt nwtiv.:'rad (punkt 4 sjunde styckL't 

av anvisningarna till 2l) ~ KL). ICitten till viirdeminskningsavdrag intr;ider i 

princip niir ill\'L'lllarierna har kvL·rerats till köparen. I vissa fall kan dnck av

drag mL'dges redan p~1 kontraktsstadiet. Avdrag fiir avskrivning av viirdet pi1 

riittigheter till k\·erans av maskiner och andra for stadigvarande bruk av

sedda inventarier for niimligen giiras om det kan visas att inkiipspriset för 

tillgi1ngar av san11na ~;lag pi1 balansdagen understign det avtalade priset dll'r 

om det görs sannolikt att s!idant prisfall kommer att intriitla innan tillg~ing

arna k:verL'ras (punkt 2 sista stycket av an\·isningarna till 41 *KL). Ilar si1-

dan kontraktsa\'skrivning skett skall anskaffningsviirdet minskas m.:'d mot

svarande bdopp och viirdeminskningsa\drag b.:'riiknas pi1 dl't reducerade 

beloppet. 

Utii\'er de allmiinna r.:'gkrna i Kl. fanns tidigare siirskilda hestiimmelser 

för avskrirning p<'i kontr;1kt avseende skepp och lufttartyg. Avdrag for av

skri\'ning pa L'.i fullgjorda kiipekontrakt medgavs generellt m.:'d totalt hiigst 

30 ',:; av det avtalade pris.:'!. Aven en sitdan avskrivning reducerar dL't fram

tida a\'skrivningsunlkrlag.:'t. De siirskilda regkrna om kontraktsa\'skrivning 

slopades lllt'd i princip omedelbar VL'rkan i samband med det första steget 

mot en ny l'iiretagshL'skattningen (pnip. llJXl)/l)0:50. SkU 10. SfS \'lX'J: 1023). 

Övergangs\'is tilliimpas ek upphiinla reglerna t. o. m. I l)l) I iirs taxering. 

Viirdeminskningsa\·drag fiir hyggnadL'r hestiims med hiinsyn till byggna

dens ;intagna anv:·1ndningstid. '.'::ir det g;'tlkr r(irelsebyggnadL'r iir de i1rliga 

avdrag.:'n 2-5 ';. av anskaffningsviirdL'! ( RSV Dt 1974:30). Vidare medgavs 
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tidigare -- inom avskrivningsplanen - prim:iravdrag med 2 "I· per i1r under Prop. 1989/90: l IO 

de km första heskattnings:m:n cftL'r fördigst:illandct. Genom lagstiftningen 

hösten l9KlJ togs m:ks<i möjligheten till prim:iravdrag bort. Reglerna om pri-

miiravdrag fick ocks<1 tilHimpas i inkllmstslaget annan fastighet i den m<in fas-

tigheten anviindes för rörelsdndamiil e .d. Anv:inds fastigheten for annat iir 

viirdeminskningsavdraget begriinsat till l,5-1,75 r( (punkt 2 av anvisning-

arna till 25 * KL). Viirmepannor. hissmaskinerier m.m. och annan siidan 

maskinell utrustning for dock brytas ut och skrivas av i snabbare takt iin 

byggnaden i övrigt. 

För markanliiggningar for avdrag för viirdcminskning göras med 5 '>i· om 

äret beriiknat p<1 75 r·; av anskaffningsdrdet. Avdrag för \'iirdeminskning 

pil skogsv:igar och ti'ickdikcn p:1 jordbruksfastighct far gi!ras med l 0 '+ per 

iir beriiknat p;i ett predueernt anskaffningsdrdc. 

Skälen l"ör mitt förslag: 

I 111·e111arier 

Investeringar i inventarier behandlas förhi1llandevis generöst i förh:Hlande 

till inwsteringar i byggnader och lager. h!r en marginell investering ger 

kombinationen av överavskrivning och full avdragsr:itt för nominella riintor 

t. o. m. L'n subventionering. Denna iir s:irskilt markerad vid hiig inflation. I 

en skattereform som syftar till basbreddning. en ökad neutralitet i behand

lingen av investeringar i olika slag av realkapital och en dimincring av si1dan 

skattekonsolidering som iir knuten till specifika tillg{1ngsslag kan diirför i 

princip i.iverviigas en hegr:insning av v:irLkminskningsavdragen. 

En möjlig bcgriinsning skulle vara en mer restriktiv utformning av reg

lerna för riikenskapscnlig avskrivning. I dag saknar det betydelse n:ir under 

beskattningsiirct inventarierna anskaffats. Även för lk inventarier som an

skaffats den 31 december för maximal avskrivning med 30 '-i· ske. Regeln 

kan siigas bygga p<i en presumtinn att alla inventarier anskaffas vid bcskatt

nings<irL'ts början och den utgör lhirfiir cl! starkt incitament till handel med 

avskrivningsunderlag strax före utg;ingcn av beskattnings<lret. 

En fiiriindring som inndi:ir all den faktiska innehavstidcn beaktas skapar 

praktiska problem eftersom den förutsiitter en proportionering av utgiften 

för varje c:nskild anskaffning. Ett annat alternativ skulle vara att presumera 

att anskaffningarna iir _j;imnt fördelade iivcr iirel. En si1dan presumtiPn 

skulle motivera en generell halvering av avdraget under dl't första innchav

<irct. 

Med en regel av det slaget skulle vissa komplikationer fiilja. En särredo

visning för fiirstaiirsinventarier skulle kr:ivas. En S<!dan siirredovisning förut

siitts dock ske redan i dag vid tilliimpning: av komplctteringsregeln -inte bara 

for ett (1rs utan för fem iirs anskaffningar. I lalvcringen av 3U-procentsscha

Liloncn skulle emellertid ocks[1 kunna innebiira att de skattemässigt tillMna 

avskrivningarna för inventarier kom att understiga vad som Lir ekonomiskt 

motiverat. Problemet uppkommer i första hand i företag diir invcntariean

~kaffningarna inte sker med jiimn fördelning över i1ren utan koncl'ntrcras till 

vissa {1r. L'.n halvering av förstaiirsavskrivningcn skulle diirfiir kunna leda till 
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en mer frekvent tilliimpning av bestiimmelsen i punkt .+ sjunde stycket av Prop. I 989i90: 110 
arn·isningarna till 29 ~ KL (jfr föreslagna punkt 13 sjunde stycket av anvis-
ningarna till 23 ~ KL). 

Sbl av ekonomisk art kan ocksi1 anföras mot en föriindring av dagens n:g
ler. Viirdenedg{1ngen av inventarier tycks trendmiissigt ha ökat. En accelere
rad teknisk utvl'ckling har förkortat den ekonomiska livsliingden. Det finns 
alltsil vissa skiil all förmoda alt inslaget av överavskrivning vid dagens värcle
ringsregler har minskat. A andra sidan saknas empirisk grund för att pästå 
att iiwravskrivning inte skulle fi.ireligga. Intresset för handel med avskriv
ningsunderlag kommer vidare att minska i ett system med liigre formell skat
tesats. Vid en internationell jtimfiirelsc framgi1r ocksi1 att de svenska reg
lerna inte p~1 n<igot markant sätt avviker fri1n de i omviirldcn. 

Det element av iiveravskrivning som finns kvar vid oförtindrndc regler iir 
en följd av att schabloner med nödviindighet tenderar att bli generöst utfor
m<1tk. En omliiggning till ett system med ~kattemiissiga viirdeminskningsav
drag. som biittn: iin d<1gcns uppskattar ekonomiskt korrekta avskrivningar. 
skulle medfiira i\kad komplexitet och tilliirnpningsproblem. Till bilden hör 
slutligen ocks~1 att mom.:ntel av ""överavskrivning·· sannolikt iir viil sä stort i 
vissa "immateriella investeringar" - FoU. marknadsföring. utbildning m.m. 
Si1dana inv.:.:steringar kostnadsförs normalt direkt. 

Överdgande skiil talar ~·nligt min mening för att dagens avskrivningsreg
ler för inventarier behi11ls. Diiremot kriivs för att underliitta övergängen till 
det nya systemet siirskilda spiirregler för att motverka skattemiissigt beting
ade inventarieanskaffningar. .Jag i1terkommer till den fdgan senare (avsnitt 
8.13..f). En -,miirre ju~tering biir dock göra~. I likhet med mitt förslag betriif
fandc lager (avsnitt 8.3. l) hör i det nya systemet nagot utrymme för rescrve
ring för prisfallsrisk inte heller finnas för in\'entaricr. Avskrivningsriitten för 
befarat prisfall efter balansdagen pi1 kontraherade - iinnu inte levererade -
inventarier biir cHirför tas bort (nuvarande punkt 2 av anvisningarna sista 
~tycket till .+1 *KL). 

Avskrivningsrcglerna för inventarier resp. kontraktsavskrivning finns i de 

föreslagna anvisningspunkterna 12 - 15 till 23 * resp. 2 till 2.f * KL. 

Byggnader 

Även för byggnader föreligger vissa skäl att föriindra viirdeminskningsavdra
gcn i i1tstramandc riktning och diirigenom uppnii en ytterligare breddning av 
skattebasen. URF har sälunda övervägt en koncentration av avdragen till 
den senare delen av byggnadernas ekonomiska JivsHingd. Olika argument 
k<m anföras för en sådan senareliiggning, i1tminstone för vissa slag av bygg
nader. 

Dd förekommer alt vissa byggnader under tiden niirmast efter anskaff
ningen inte iir föremitl för n{igon viirdl·minskning. Vidare skulle en senarc
liiggning minska den likviditetspi1frcstning som uppkommer vid avyttring av 
fastigheter genom all man undviker t1terliiggning av avdrag. Det kan också 
hiivdas att om dagens regler lämnas oföriindrade för sädana byggnader vilkas 
viirde stiger under ett antal {ir efter uppförandet kommer intressd för detta 
slag av tillg:'mgar - med stora dolda reserver - att öka i ett system där de 
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öppna reserveringarna har hegr:insats kraftigt. Resultatet skulle kunna bli Prop. 1989/90: 110 
en felaktig resursanviindning. 

I princip är det inte nwtiVl'rat att medge avdrag för den tid en byggnad 

inte minskar i viirde. Ett prnhlem iir dnck att det saknas systematiska studier 

av i vilken utstriickning sti iir fallet. I vad miin intresset för dolda reserver i 

fastigheter kommer att öka i det nya systemet kan diskuteras. Begriins

ningen av reserveringsmöjlighetcr talar möjligen för att si1 knmmer att bli 

fallet. Den siinkta skattesatsen minskar dock generellt intresset för att skapa 

reserver. 

:'vlot en senareliiggning kan följande anföras. För det forsla uppkommer 

griinsdragningsproblem i det fall man arbetar med en schablonmiissig be

griinsning till exempelvis kontors- pch hostadshyggnackr. Systemet kan inte 

tilliimpas generellt eftersom ckt finns ett stort antal byggnader utanför stor

stadsomr:idena och/eller med en specifik anviindning - diir en andrahands

marknad i stort sett saknas- och cfar dagens regler ph ett rimligt siitt uppskat

tar den ekonomiska viirdeminskningen. En senareliiggning skulle diirutöver 

innebiira en avvikelse fri\n vad s11m i allmiinhet giiller i utlandet. Mot den 

nu redovisade bakgrunden talar enligt min mening iiverviiganck skiil mot en 

generell senareliiggning av viirdeminskningsavdragen. Till bilden hiir att slo

pandet av primiiraHlragen innebiir ett mindre steg i denna riktning. 

I d:t nya systemet hör enhetliga avskri\'llingsregler g~illa för olika typer av 

byggnader. De särskilda rl'gkrna om avskrivning p:-1 maskinell utrustning i 

inkomstslaget annan fastighet bör diirför slopas. Yiirmepannnr. hissmaski

nerier och annan maskinell utrustning hi.ir allts:I i fortsiittningen alltid ingi1 i 

byggnadens avskri\'llingsunderlag. Ltgiftl'r \·id utbyte av s:ldan utrustning 

kan dras av omedelbart som reparationsavdrag. 

Unckr hiinvisning till att den tekniska utvecklingen medfört att bl. a. bo

stadsbyggnaders ekonomiska livsl:ingd blivit allt kortare har vid remissbe

handlingen framstiillts önskemitl om en snabbare avskrirning. Med de av 

mig föreslagna generella reglerna blir detta frirtsiittningsvis en ren tilbmp

ningsfr:lga iiven för si1dana byggnackr. De generella avskrivningsreglerna in

nebiir att bl. a. si1dana omstiindighetcr som teknikens ut\'eckling skall beak

tas. 

AvskriYningsreglcrna för byggnader finns i de fi.ireslagna anvisning>punk

terna 6 och l:'i till 23 ~Kl.. 

1H ark a 11liigg11i11g ar 

Som framgiHt iir avdrag för viirdeminskning p<i markanliiggningar begriinsat 

till 75 ~;,; av anskaffningsviirdet. I förarbetena till 1 lJ69 iirs lagstiftning moti

verades denna bcgriinsning med att vissa markanliiggningar har ett bc

sti1encle viirck. Den tekniska utvecklingen 11eh strukturrationaliseringar 

inom niiringslivet torde ha bidragit till att i varje fall vissa typer av markan

liiggningar fött en mer begriinsad ekonomisk varaktighet iin tidigare (jfr SkU 

1980/Hl :25 s. 118). Viirdeminskningsavdrng blir diirför fa bcriiknas p<I ett 

oreducerat underlag. dYs. pi1 hela anskallningsviirdet. I i'ivrigt anser jag inte 

att det finns skiil att göra n:igra justeringar i reglerna om markanliiggningar. 

Avskrivningsregkrna för markanliiggningar finns i anvisningspunkterna 7 

och 15 till 23 * KL. 
539 



Nu 1 ·ii rdc111 ·s/.:. ri 1 ·11i11g 11c/1 /Wriod iscri11g1ji mdl'r 

Nuvaramk system med invcsteringsfnndcr iir -- bortsett rr,-,n riintdi.irlustcr 

p;'1 spiirrknntomcdel i riksbankcn - likviirdigt llll'd omedelbar avskrivning av 

hela anskatlningsutgiftcn fiir en investering. Detta ;ir en extrem form for ac

celcrL'rad avskrivning som kraftigt förb:ittrar utfallet av en investeringskal

kyl. Ett frisliipp av fonden innebiir ocksi1 ett betydande likviditctstillskott. 

Ur s{1viil liinsamhets- som likviditetssynvinkel har fondsystemet haft vissa 

positiva effekter_ Dessa (iverdger d<lck inte nw.:kdclarna av tkn hiigre skat

tesats snm kriivs vid fondsys!L'met vid ett givet krav pii skatteintiikter fr{m 

bolagssektorn. U RF har undersiikt om det inom ramen för det nya. basbred

dade svs!L'met finns utrvmme att ta till vara en del av effekterna av ett fonds-- -
ystem. Att behMla li.insamhetsfördden i form av accelererad avskrivning ut

iiver den snm ligger i de reguljiira avskrivningsregkrna för inventarier för

kastas dock av neutralitetsskiil. URF föresl<lr i stiillet - vid sidan av de gene

rella avskrivningsrL'gkrna --- ett system med nuviin.kavskrivning komplette

rat med s. k. periodisering~fonder. 

Innan jag gtir in pa skiilen fiir mitt stiillningstagandc liimnar jag en niir

mare redogörelsL' för förslaget. 

:'-Juviink:1vskrivning- eller snarare nm·iirdeanlrag- utgör en forma\· par

tiell direkta\·skrirning. En viss procentandel av anskaffningsutgiften for dras 

av omedelbart. Tillg:ingen anses diirdter sakna skattemiissigt restviirde. 

Den procentandel som skall tilliimpas bestims genom en diskontering av de 

framtida avskri\·ningarna med en viss riinta. 

URF begriinsar alternativet med nuviirdeavskrivning till andra inventarier 

iin skepp och luftfortyg och föresbr att diskonteringen skall avse de skatte

miissiga avskrirningarna och att nuviirdcavdraget hestiims till X--1 % av inven

tarieviirdct. Företaget ff1r för varje nyanskaffat inventarium utan bcgriins

ningar viilja om \'iirdeminskningsavdrag skall hcriiknas enligt de reguljära 

reglerna eller enligt nuviirdemetoden. 

För att begriinsa möjligheterna till skatteplanering tilli1ts inte nuviirdeav

skrivning med vissa undantag i de fall inVL·ntarierna hyrs ut - leasing. 

Nuviirtkavdraget iir bestiimt s<i att valet mellan de reguljiira reglerna och 

nuviirdeavskrirning - vid .. normalinflation·· vid en given realriinta - i princip 

iir skattemiissigt likviirdigt för företaget. Detta forutsiitlL'r emellertid att 

företaget redllvisar s~1dan vinst att nuviirdeavdraget i sin helhet kan utnyttjas 

det itr avdraget giirs. Överstiger nuviirdeavdraget ~1rcts skattepliktiga vinst -

före avdraget - uppkommer ett underskott som ger en skatteeffekt först det 

itr underskottet kan utnyttjas. För att systemet med nuviirdeavskrivning 

skall fa den avsedda effekten föreslitr U RF att det kompletteras med periotli

seringsfonder. 

Ett företag föres1<'1s fa göra avdrag för avsiittning till periodiscringsfond 

med högst hiilftcn av den redm·isade vinsten fiirL' skatt och survavsiittning. 

Fondavsiittningen minskar itrL'ts beskattningsbara vinst. En förutsiittning för 

avdrag iir att en inbetalning görs till riintclöst spiirrknnto. För att hindra att 

företagen rutinm;issigt gör avsiittning till periodiseringsfond i stiillct för att 

betala skatt föresi<is inbetalningskvoten vara n;lgot högre iin bolagsskattesat

sen el kr 33 1/3 r;-. Det innebiir att avdrag kan medges med tre g<inger det 

Prop. 1989/90: 110 
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inbetalade bL'loppL't. 

Den skattemiissiga dkkten av ett uttag frt111 kontnt iir att motsvarande dL'l 

av fonden - tre g;'mger uttagsbelnppl'I- :1terförs till beskattning. URF före

sl<lr att en intiikt om 20 r;. av det <tlL'rförda bL'loppet tas ut om uttaget inlL' 

görs i samband med l'n nuviirdeavskrivning. Peri1idiseringsfonden förl·sli1s 

ocks<I [1tnfiiras - med tilliigg - vid i·iverli1telsl' a\· kontomedel. likvidation. 

konkurs m. m. 

För att nllltverka handL'l ml·d pl·riodiseringsfonderna förcslib fonden i1ter

föras till beskattning ·- med tilliigg - i de fall det besUimmande inflytandet 

Ö\'er företaget förv:irvah av ni1gnn som inte hade ett si1dant inflytande vid 

avsiittningstillföllet. Detta nöth·:indiggiir i sin tur en dispensmöjlighet. 

URF anger tre skit! fiir nuviirdeavskrirning. Förriintningskravet p{1 inve

steringar blir obewende a\' företagets fiirviintningar om den framtida infla

tionen. Vidare anses den ge positi\'a effekter p<i företagens risktagande och 

pit företagens likviditet. 

För egen del vill jag anföra följande. SkattebL'lastningen pi1 investeringar 

i maskiner och byggnader iir pi1 ett komplicerat siitt bernende av den infla

tionstakt som investeraren fördntar sig skall r;·icb under investeringens livs

liingd. Skattebelastningen stiger med ökamk inflation genom att de framtida 

skattemiissiga avskrirningarnas realdrde urholkas. Vid hög inflation iir den 

nominella riintan med vilken företaget diskonterar viirdet av framtida av

skrivningar hiigre iin vid I:ig inflation. Detta ger ett med inflationen sjun

kande nuviirde hos avskrivningarna. Urholkningen av a\'skrivningarnas 

\ :irde inneb:ir i sin tur att förl'tagets nettokostnad för l'n investering - an

skaffningsutgiften redueerad med det skattemiissiga drdet av avskriv

ningar - stiger med inflationen. Detta driwr upp förriintningskravet - kapi

talkostnaden. 

Vad som nu sagts giillcr för investeringar snm finansieras med eget kapital. 

Vid l<lndinansil·ring motverkas urholkningen av riitten till avdrag för med 

intbtionL'n stigande lllllllinella riintor. Denna nllltverkande kraft iir si1 stark 

att - de reala - förriintningskraven pi1 investeringar sjunker ml·d stigande 

intlation. 

Vid egl·nfinansierade in\'esteringar ger nuviirLkavskrivning förriintnings

krav som iir nhernende av inflationstakten. Detta beror p;·1 att metoden eli

minerar inflati1ll1L'ns urholkande inverkan p:1 viirdct av framtida avskriv

ningar. Detta resultat giilkr oavsL'tt vilken nivii som viiljs p<1 nuviirdeavskriv

ningen. Diirenlllt spL'lar Lkn valda niv:111 en roll för om utfallet blir förmimli

gare ur ineitamentssynpunkt iin de reguljiira reglerna. 

Vid L111dinansiering \ arierar förr:intningskraven negativt mL·d inflations

taktcn vid l'n given realriinta. Detsamma giiller vid tilliimpning av de regul

jiira reglerna. Denna negati\'a inflationskiinslighet iir doek mer markerad vid 

nuviirdeavskrirning iin \id reguljiira a\'skrirningar. Detta beror pC1 att dl't 

ökande skattcmiissig<t \'iirdct a\· fulla riinteavdrag intL' motverkas av n[1gon 

u1"1H1lkning av avskrirningarnas \'iirde. \ludrdea\·skrivning fi.irstiirker sitviil 

sulwenti1ll1L'ringen av li"tndinansierade in\'esteringar vid hög inflation som 

den negati\·a inflationskiinsligheten. 

Sammanfattningsvis kan nu\'iirdl'a\skri\'ning reducera dkkten av infla-

Prop. l 9K9/90: 110 
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tion vid finansiering med eget kapital. Motsvarande gäller emellertid vid fi- Prop. 1989/90: 110 
nansiering med lånat kapital. vilket försvagar detta skäl för nuvärdeavskriv-

ning. 

Ett system med nuviirdeavskrirningar siinker förriintningskraven pi1 inve

steringar vid hög inflation jiimfört med dagens 311-rcgel - under förutsiittning 

att niv<"111 siitts tillriickligt högt. Stora sviirigheter föreligger dock att be

stiimma en fr{tn allmiin synpunkt liimplig niv[1. Nudrdeavskrivning enligt 

URF:s förslag med en fast niv[1 pii s.i 1 ·~. iir vald for att gl' balans mellan nu

viirdca\·skrivning och ordiniira avskrirningar med utgi111gspunkt frän en viss 

räntesats. Vid l'n högre riintesats blir nuviirdeavskrivning mer förmi\nlig vil

ket rubbar balan~en. Ur stabiliseringssynpunkt iir det oHimpligt att en högre 

riinta i Lktta avseende ger incitament till ökack investeringar. 

Det finns oeksii en fiirlustrisk förknippad med nuviirdeavskrivning. I och 

med att det skattcm:issiga restviirdet iir noll triiffas försiiljningsintiiktcn vid 

en förtida för<iljning i princip av full beskattning. Om investeringen visar 

sig vara en felsatsning och tillg<111gcn siiljs lcclcr nuviirdeavskrirningen till en 

skatteskiirpning. Metoden ger allts:'1 L'n inliisninµseffekt. Generellt sett iir 

förlusterna vid nuviirdeavskrivning klart stiirre vid investeringar i byggnader 

iin i maskiner. lll. a. detta har föranlett URF att undanta byggnader fran 

metodens tilliimpning. 

Likviditetens betydelse som en viktig faktor för att bestiimma företagens 

investeringar torde allmiint sett ha minskat i takt med avregleringen av kapi

talmarknaden. I princip iir det i dag möjligt att till en given kostnad li111a upp 

de belopp som iir erforderliga för finansiering. Till bilden hör att likviditet

seffekten av det föreslagna systemet iir relativt begriinsad. I förhållande till 

metoden med riikenskapscnlig avskrirning och med beaktande ;iv bortfallet 

av survunderlag kan likviditetseffekten beriiknas till ca 10 1 ~;. av anskaff

ningsutgiften fi\r det nuviirdeavskrivna in,entariet. 

I den allmiinna diskussionen har det hiivdats att det av psykologiska skiil 

finns ett behov för fört'lagen att kunna anviinda internt genererade medel 

för siirskilt riskfyllda prnjekt. Trots avregleringen av kapitalmarknaden kan 

det ocks<'i finn;1s projekt som inte iir möjliga att underkasta en marknads

prövning friin li1ngivarc och aktieiigarc. Fiir sadana prujl·kt iir det niidviin

digt att stiilla liigre fiirriintningskrav iin marknaderK Ett Higre forriintnings

krav p;I investeringsprojekt iin det marknaden stiiller innehiir ddinitions

miissigt en inläsning av kapital i befintliga fliretag. l'vletoden med nuviirdeav

skrivning förefaller diirmed sU1 i strid med kravet att eliminera inlilsning. 

Av det anförda framg<"ir att nuviirdeavskrirning hiir kunna ge positiva ef

fekter genom att giira förriintningskravet oberoende a\· inflationsförviint

ningar. Det iir emellertid enligt min hediimning osiikert om metoden skulle 

ge niigra mer p;1tagligt positiva effekter pi1 företagens risktagande och likvi

ditet. 

Ett system med nuviirdeavskrivning och pcriodisl'Tingsfonder skulle ut

göra ett komplicerande insl;1g i heskattningl·n för saviil företag som skatte

myndigheter. Systemet skulle iiven irrncbiira nackdelar i form av rcdovis

ningsproblcm och s\·i1righekr för externa bedömare att viirdera företag. siir

skilt i ett internationellt perspektiv. 

lJr samhiillelig synpunkt skulle förslaget kunna gl' negativa effekter ge- 542 



nom att utgöra ett incitament till skatteplanering. RSV iir starkt kritiskt och Prop. 1989/90: 110 

anser URF:s spiim..:gler för s{1väl m1viirdeavskrivning och periodiseringsfond 

otillriickliga. ~titt förslag till sänkt skattesah för företagen kan visserligen 

siigas utgöra en f1terh[11lamk faktor men en intl' i sig tillräcklig Mgiird mot 

skal teplaneri ng. 
Även riksbanken ger uttryck för farhågor för en skatteundandragande 

handel med periodiseringsfonder. Mot bakgrund av den skatteplanerings

verksamhet som riktar sig mot investc:ringsfonderna och iiven den rent 

brottsliga verksamhet som pi1 senare tid kommit i dagen betriiffande fond

systemet ser jag mycket allvarligt p[1 dessa farhagor. 

De nu p{1talade bristerna i förslaget har inte kunnat lösas inom ramen för 

den beredning av lagstiftningsiirendet som skett inom finansdepartementet. 

Mot bakgrund av de fortjiinster som förslaget trots allt rymmer biir ett sys

tem med nuviirdcavskrivning och periodiseringsfonder bli föremäl för fort

satt överviigande i syfte att om möjligt undanröja de tidigare nämnda bris

terna. 

8.5 Inkomstberäkning och förvärvskällor 

Mitt förslag: All beskattning i aktiebolag m. fl. juridiska personer 

skall ske i ett enda inkomstslag - niiringsverksamhet. lkskattningen i 

inkomstslaget skall ske enligt bokföringsmiissiga grunder. Ingen upp

delning giirs pi1 olika förviirvskiillor. Underskott i förviirvskällan för 

dras av vid beriikningen av inkomst av förviirvskällan niirmast föl

jande heskattnings{1r. Inkomst 1<1 grund av avyttring av aktier och ak

tieanknutna finansiella instrument beriiknas för sig. Avdrag för un

derskott for göras vid motsvarande beräkning närmast följande be

skattnings~1r. Begrlinsningarna i riittcn att kvitta underskott av rederi

rörelse och luftfartsrörclse respektive underskott av verksamhet i ut
landet a\·skaffas. 

lJRF:s förslag: Ö\'erensstiimmer med mitt med undantag för utform

ningen av siirreglerna för avyttring av finansiella instrurrn:nt. 

Remissinstanserna: Förslaget har inte mötts av n~igon kritik. 

Skälen för mitt förslag: Den som bedriver niiringsverksamhet - näringsid

kare - ih hokforingskyldig enligt BFL. \-led en niiringsidkare avses enligt 

förarbetena till BFI. ··var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av eko

nomisk art". Ett aktiebolag iir alltid bokföringsskyldigt iiven om det inte be

driver niiringsvcrksamhet. 

Det finns ingen direkt koppling mellan reglerna om bokföringsskyldighet 

och skattereglerna. För en viss verksamhet kan bokföringsskyldighet före

ligga enligt 131-L trots att inkomsten av verksamheten inte skall beriiknas en

ligt bokföringsmiissiga grunder. 

För att en inkomst skall vara skattepliktig skall den kunna hiinföras till 

nägot av de sex inkomstslag som anges i 17 * KL. In komstslagL·n iir jord

hruksfastighct. annan fastighet. rörelse. tjiinst. tillfällig förviirvsverksamhet 543 



och kapital. Ett aktiebolag kan ha inkomster av alla Lkssa inkomstslag utom Prop. 1989/90: 110 
tjiinst. 

I alla inkomstslag utom tjiinst kan beskattning ske i flera förviirvskällor. 

Ett aktiebolag kan exempelvis ha tv;I riirelscgrenar som iir s<I artskilda att de 

beskattas som olika fiin·iirvskällor. Uppdelningen i förviil"\'skiillor var viktig 

si1 liinge bolagL'n beskattades kommunalt men saknar numera i stort sett be

tydelse för aktiL'11olagens del. 

:Vlellan inkomstslagen jordbruksfastighet. annan fastighet - konventio

nellt beskattad - och riirclse finns vis'>a skillnader vad gfölcr de materiella 

regkrna. BL'lwn't av siirreglcr iir emelkrtid inte S<l stort att det motiverar 

att uppdelningen pi1 inkomstslag behi1lls. Ilar ett aktiebolag i dag inkomst i 

mer iin ett av Lkssa inknmstslag bör inkomsterna i fnrtsiittningen beskattas i 
inkomstslaget niiringS\·erksamhet. Heskattningen i detta inkomstslag bör ske 

enligt lmkfiiringsmiissig;1 grunder. 

Friigan iir tbrefter om dl'! för aktiebolagL'ns del finns behov av att TL'dovisa 

kapitalinkomster och re;1vinstt'r i ett siirskilt inkomstslag. Ett aktiebolag be

skallas enligt bokföringsmiissiga grunder för rörelseinkomsten och enligt 

kontantprincipen för kapitalinkomster och reavinster. För bolag med brutet 

riikenskaps[ir iir det L'n komplikation att rörelseinkomsterna beskattas per 

riikenskapsiir men bpitalink1llnster och reavinster per kalenderi1r. Det är 

angeWgct att försöka undvika s{1dana komplikationer. All beskattning i ett 

aktiebolag biir diirför ske i inkomstslaget niirings\'L'rksamhet. Ett aktiebolag 

som bedrivt-r si1Yiil t'll traditionell rörelse som förvaltning av kapital skall 

alltsi1 - liksom dl aktiebolag som enbart bedriYer kapitalförvaltning - be

skattas enbart för inkomst av niiringsYt-rksamhet. 

I utredningen diskutl'ras behovet av siirskilda inkomstberiikningsregler 

samt fri1gan om en uppdelning i llera förviirvskiillor inom inkomstslaget nii

ringsverksamhet. Fysiska personer och andra aktiebolag iin börsbolag kan 

inte fritt kvitta underskott av rederirörelse och luftfartsrörelse mot annan 

inkomst. Det som motiverat begriinsningsregeln iir i första hand möjligheten 

att - t. o. m. redan pi1 kontraktsstadiL't - skattl'miissigt skriva av fartyg och 

luhfartyg i viisl'ntligt snabbare takt iin som svarar mot den faktiska viirde

nedgiingen. Riitten till kontraktsavskrivning har nyligl'n slopats (prop. 

198lJ/lJU:50. SkUIO. SFS llJ8lJ:ll123). Diirmed föreligger inte liingre samma 

behov att behi1lla begriinsningsregeln vad giiller rederi- och luftfartsrördsc. 

Förslaget godtas a\· remissinstanserna. 

Begriinsningen i mi.ijliglK'tl'rna att kvitta underskott av fastighet oc.:h rörelse 

i utlandet föresbs ocbi1 avskaffad av URF. Regeln har motiverats av kon

trollskiil. Enligt utredningl'n ligger det i sakens natur att avdrag för uppgivna 

kostnader kan \'iigras om dl't finns brisll'r i verifikationsmaterialet. RSV har 

förordat att k\ittningsförhudel hl'h{1lls för de fall det inte finns en iiverens

korrnnebc mellan Sverige och annat land om undvikande av duhhclbeskatt

ning. 

För egen del vill jag anföra följande. I prnp. 198.5/86: 131 om den skatte

miissiga hehandlingL'n av kostnader \'id viss verksamhet i utlandet redovisa

cles (s. L\) att Sverige genom ett omfatt;mde internationellt samarbete har 

försökt komma till riitta med de kuntrnllproblem som uppsti1r d~1 Vl'rksamhet 
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bedrivs utomlands. De framsteg p<i dl'tta omr;1lk sPlll gjorts under senare Prop. 1989/90: I JO 
[1r. friimst tillkomsten a\' flera dubbelbeskattningsavtal och Fun1pari1ds- nch 
OFCD-kon\'l:ntinnen om iimsesidig handriickning i skattdrenden (se prop. 

1989/90: 14). kommer p<i sikt att mL'dfiira viiSL'ntligt iikade möjligheter att 

kontrollera utlandsverksamhet. DL'! finns cfarför enligt min mrning inte 
liingre tillriickliga skiil att behalla denna begriinsningsregel. Ä\ detta följer 
att den till denna regel kopplade dispL'nsrq:eln i punkt 21 av anvisninµarna 

till 29 * KL ock<i slopas. 
I nuvarande system giiller vidare en begriinsning fiir reaforluster. Reaför

luster for kvittas bara mot reavinstl'r. Regeln giilkr lika fiir fysiska l)L'rsoner 

och aktiebolag. Siirskilt i fri·1!!a om \'instl'r och förluster pii aktier och andra 
finansiella instrument finns det sbl som talar för att ha likartade reµkr fiir 

b;lda kategorierna skattskyldiµa. 
URF föresl;ir att den portföljmetod for beskattning vid fi"irsilljning av 

marknadsnoterade aktier som RINK utarbetat biir tilliimpas ocks;I innm bn

lagssektnrn for fliretagens inneha\· av kapitalplaceringsaktier. 

Som tidigare redo\'isats bi.ir portföljmetoden inte genomföras (avsnitt 

6.5). Aktievinstberiikningen bör i stiillet ske rnligt genomsnittsmetockn. En 
fördel med portföljmetoden var att det inte skulle bli möjligt att skjuta upp 

beskattningen genom att realisera förlustaktier Pch beh:'illa aktier som stigit 

i viirdt'. För reafi.irluster i hush:illsekll1rn foresbs nu att avdragsriitten be
griinsas till 70 '.'.(. utom vid kvittning mot reavinster pi1 samma slag av egen

dom med vissa undantag. 
En konsekvens av att portfiiljmetlllkn inlL' införs hör iiven för bolagssek

torns del vara att begriinsa möjligheterna att kvitta förluster vid avyttring a\ 

kapitalplaccringsaktier. }1.vL'n andra typer a,· aktieanknutna finansiella in

strument som innehas i kapitalplacningssyfk biir behandlas p{1 samma siitt. 
Inkomst pf1 grund av avyttring a\· detta slag av finansiella instrument biir diir

för beriiknas for sig. Undantag fr;ln en inskriinkning i hittningsriitten mot 
andra inkomstL'r a\· niiringsvcrksamhL'lL'n hör göras for innd1av som betingas 

av niiringsverksamheten. 
Siirskilda regkr i fri1ga nm en begriirN1ing i riitten till kvittning förutsiitter 

dock inte att inneha\'et klassificeras som en siirskild fi\n·iirvskiilla. Det giir 
heller knappast den omstiindighetcn att vissa verksamhL'lL'r - t. ex. fiirsiik
ringsriirelse - beskattas enligt delvis schablonartade regler. Si1clana avvikel
ser bör kunna hanteras irwm ramen for en llCh samma för\'iirvskiilla. ln
kornstslagl'l niiringsverksamhL't biir diirfor utgiira en fiirviirvskiilla. 

Företagsbeskattningcn bygger för niin«trande till 'tor del pi1 lxikföringen. 

Viktiga undantag fiireliggL'r dock. Av~'ttringar a\' fastigheter nch aktier 

m. m. som utgör anliiggningstillg{lllgar bl'11andla, siiledes enligt rt'a\ instreg

lerna, som inte iir ba,erade p;1 bnkfiiringen. I det nya systemet knmmer a\'

yttringar av tillg<ingar a\ detta slag att heh;1ndlas i inkomshlaget n~irings
verksamhet. lnknmstheriikning:L'n kommer dnck att ske enligt reavinstreg

lerna for inkomstslaget kapital. En kllllSek\'ens hiira,· iir att behandlingen i 

bokföringen a\· till1,!fmgar a\· det aktuella slaget iiven i cll't nya systemet kom
mer att sakna bl'tydebt' för beskattningen. 

nuvarande system for i rL'gL'I undnskntt i en förviirvskiilla kvittas mnt 
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översk11tt i annan for\'iirvskiilla samma iir. Uppkommt?r underskott avst?t?mk Prop. 1989/90: 110 
hela dt?klarationt?n fitr förlusten i stiillet sparas fiir att utnyttjas mot inkoms-

ter under senare i1r. Aktil'holag och ekonomiska föreningar kan fri utnyttja 

en skattl'miissig förlust undl'r ('Il fiiljandl' tio::'trsperiod. 

lkhovet a\· fiirlustutjiimning iikar allm;int sett i ett bashrl'ddat system. 

DL'tta i kombination n1L·d att 1\.-surv i vissa fall intl' kan L'rsiitta en miijlighl't 

att kvitta fiirlustL'r mot tidigarl' <'1rs vinstl'r talar för att dl'n nuvarande perio

dt?n fiir förlustutjiimning förl:ings. Den t?konomiskt riktiga hittningspl'rio

den iir förl'tagcts livsliingd. Den tidshl'griinsning som nu giilkr bör diirfiir tas 

bort. 

Enligt min ml'ning biir den enklastl' tl'knikl'n för förlustutjiimning i det 

föreslagna systen1L'l vara att umkrskott i fiirviirvskiillan for dras av vid bl'

riikningl'n av inkomst av fiirviirvskiillan niirmast foljandl' bl'skattningsi1r. Vi

sar förviirvskiillan underskott under flera hl'skattnings<ir i följd ackumuleras 

undl'rskotten. Om underskolt uppki.Hnml'r Lb inkomst heriiknas vid avytt

ring av aktier och aktiL·anknutna finansiella instruml'nt biir motsvarandt? me

tod anviindas. 

Förslaget innl'hiir att ett undnskott för ett bl'skattningsi·ir - till skillnad 

fr{m i dag - kommt?r att ing{1 som en post vid bniikningl'n av förviirvskiillans 

inkomst niirmast följande beskattningsi1r. Det tl'r sig: naturligt att underskot

tets storlek skall lxslutas som L'n dd av inkomsttaxeringen för det beskatt

nings{ir som förviirvskiillan rl'sulteradl' i undl'rskott. D<i uppkommer bl.a. 

den fördden att, niir det iir p{1kallat. förviirvskiillan blir föremiil för en niir

man: granskning vid den iirliga taxeringen pli samma siitt som förviirvskiillor 

som visar överskott. En s<idan lösning ryms ocks~i inom det nya taxeringsför

farandet solll har förL'slagits i prop. l 989/90:7-1. 
Niir riitll'n till forlustutjiilllning infördes ansi1gs det niidviindigt att i stiirsta 

möjliga utstrikkning förhindra att den skulk missbrukas. Regkrna skulll' 

vara s{1dana att bolag och föreningar utan andra "viirdL•n" iin en skattemiissig 

riitt till förlustavdrag skulle hindras fri1n att bli fiirem{tl för handl'I. Diirför 

föreslogs att förlustanlrag inte skulle fa utnyttjas fritt efter iigarskiftl'n. 

Reglerna om fiirlustutjiimning finns i lagl'n ( l %0:63) om fiirlustavdrag. 

fiirlustanlragsrL·gkrna inneh<illl'r fll'ra spiirregler (jfr SOU 1989:3-1 s. 258 
ff.). Siirskilda rl'gler finns fiir ft1111ansföretag. Den s.k. skalbolagsregeln tar 

sikte pi1 tlermansiigda bolag utan egentlig verksamhet eller reella tillgi111gar. 

Ytterligart? t\·i1 spiirrl'gll'r finns. llRF inkddl' ett arbete med att konstn1L'ra 

en generell spiirregcl för si1viil famans- s11m lkrnwnsfiirL'tag. Arbetet inrikta

des p[1 att skiirpa skalb11lagsrL·gcln. 81.a. diskutl'raLks om en ny skalbnlags

rl'gcl skulle kunna omfatta ;iven famansfi.irL'tagL'll. l'<i grund av tidsbrist hann 

kommitten inte utarbeta ni1gra förslag till lagiindringar. 

Enligt min bedömning behövs si\rskilda spiirregler i\ven i det nya systemet. 

DL't har under det fortsatta lagstiftningsarbetet inte funnits utrymme att vi

darebearbeta U RF:s redovisalk underlag. Spiirregler som i dag finns i för

lustavdragslagen bör diirför inarbetas i SIL. 

De lagiindringar som mitt förslag föranleder har placerats i 21-24 SS 1\.1.. 

I * 3 mom .. 2 * 5 111om. och 14-16 111om. SIL. 
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8.6 Fonuavsiittningar 

Mitt förslag: Rc:gkrna om ;itl'ransbffningsfond för fastighc:L siirskild 
fartygsfond oc:h siirskild nyanskaffningsfond slopas. Nu\·arande dds
viiddondc:r c:rsiills mc:d L'l"siittningsfondl"f. Dc:ssa f;ir anviindas inte 
c:nbart di1 skattc:pliktig c:rsiittning c:rhallits fiir egc:ndom som skadats 

gc:num brand dkr annan olyckshiindc:lsl' utan ncksi1 i \·issa t\'i111gssi

tuationc:r och liknandl'. 

llRF:s förslag: Ö\'L'rl'nssUimmL"f i princip med mitt. 
Rcmissinstanscrna: Fiirslagl't tillstyrks i huvudsak. Fr;in nagra 11iiringslivs

orga11isatio11L'J" fiirordas att 11i1gon forma\· i1tnanskaff11ingsfo11d fiir fastighl't 
skall finnas iivl'n i dl'! nya svstl'll1L'l. Bl.a. S1·1·rig<'s Fis/.:.urn Ri/.:.sfiir/m11il och 

Sl'aig<'s /frilurc:/iiff11i11g motsiiller sig a sin sida att fartygsfonderna avskaf

fas. 

Skälen för mitt förslag: I d;tgL'llS skattl'systl'lll har fiirl'lagl'n miijlighl't att 

giira a\'siittningar till 1ilika typer a\' fondn \'id sidan a\' de allmiinna invL·ste
ringsfondl'rna. Syftl'l ml'd lk,;sa fomkr iir att giira dl't miijligt för fiirl'laget 

att undvika L'l t hL'S\'iiralllk skal IL' uttag 11111 vissa tillg;111gar rl'al isl'ras och i1tl'r
in\'estl'ring diirdt<:r skl'r i samma slag a\· tillgi111gar. 

De olika fnndlagarna hyggL·r i hu\'udsak pa samma teknik. DL'n skattc:plik

tiga \'inst s1im uppkomnJL·r niir L'n \'iss tillgiing rc:alisc:ras far siittas av till L'll 
siirskild fond. hir att a\'siittningcn skall vara avdragsgill krii\'s i vissa fall (vad 

giillc:r <itl'ranskatlningsfond fiir fastighl'l och siirskild fartvgsfond) att den 
skallskyldigc: gl'nom L'n garantifiirbindelsl' bmnar siikl'rhl'l fiir dc:n skatt 

som hl'liipL'r pi1 \'instc:n. Fondc·n sk;1ll tas i anspri1k för in\'L'Stl'ringar i samma 

slags tillgi1ngar inom tre: <ir. Tidsrymdl'n kan eftl'r dispL'ns fii1fa11gas ml'd trl' 
iir. Niir fonden tas i ansprak fiir en viss tillgi1ng reducl'ras tillg;ingL·ns avskriv
nin)p;undc:rlag. 

Ilar en riirdsefastighet ;1vyttrats fi1r ett hdopp mots\·arandl' dl'n skattl'
pliktiga rea,·instl'n siittas a\· till i1tc:ran--kallningsfond fl:ir fa•;tigh..::t. Hestiim
mdsc·r om dc:tta finns i lagl'n ( IW17:7:'i2) om avdrag vid inkomsttaxl"fingc:n 
for a\'siittning till fond fiir i1tl'ra11,;kaff11ing a\' fastighl'l. Fondl'n skall tas i 
anspri1k fiir byggnadsin\L'Skringar i riirdsc:n. 

Pi1 motS\·arandl' siitt kan enligt hL·stiimmdsc:rna i lagc:n (I 9:'i4:4tl) om siir
skild fartygsfond \·instl'n \'id avyttring a\· L'lt fartyg elll'r luft fartyg siittas a\· 

till L'll si\rskild fond. 

Enligt lagen (I %7:%) om siirskild nyanskaffningsfond kan L'tt fiirl'lag Sll!ll 
avyttrar hL•la Sill riirl'bL' dkr dd <IV den L'f!L"r tilbtitlld a\' re)!eringen fo av

drag fiir avs;ittning till siirskild ll\''1nsbffningsfond. Tillst~md foruts~ittcr 

bl. a. att det iir fr<iga um L'll -..trukturratiunalisc:ring som iir önskviird fr:111 all
miin synpunkt. Fonden skall tas i anspr~1k fiir invc:stering<tr i den atl'rsti1c:nlk 

vcrksamh..::ten t:ll..::r i ..::11 ny \'L"rksamhet. 

Lt)!L'll ( 1981 :2%) om dds\·;1defomkr. EFL. ..::rsatll' I 9.'i9 i1rs fiirurdning 
om siirskilda inwstl'ringsfondl'r fiir fiirlnradL· inventaric:r och lagc:rtillg{111gar. 
Av<1ttning till dds\·addond kan giiras av ett fördag som bc:drivl'r riirdsc. 

Prop. 1989190: 110 
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jordbruk el kr ( konventiont•llt beskattad) annan fastighd nch som i samband Prop. 1989/lJO: I 10 
JllL'd brand eller annan olyckshiindl'isL' fatt L'rS:ittning för inventarier. hy!:(g-
nadL'r, markanliiggningar l'iler lagn. En eldsvi1ddond finns för vart och dt 

av tillgi1ngsslagen. hllldL·n skall tas i anspr:ik fiir investeringar i den tvp av 

tillgiingar som fonden iir avsedd för. 

En annan teknik att skjuta upp ht•skattningen iir den som anviinds i lagen 
( 197S:970) om uppskov med beskattning a\· realisationsvinst, Lppskl. Upp

skovl'l innebiir att rL·avinstL'n fiir en an-ttrad fastiglll't bL·skattas först niir en 
fastighL't som anskaffats i st:illl'l för den avyttrade fastigheten ( ersiittnings

fastighL·t) i sin tur avyttras. ,\nskaffningen skall ske inom fyra är. Tidsrym

den kan l"iirHingas nlL'd tre :ir. Reavinsten fiir den av~·ttrade fastigheten (upp
skovshl'iop11L't) hL·skattas gL·nom att beloppet beaktas vid beriikningen av 

reavinst (eller reafiirlust) \"id avyttringen av ersiit tningsfastighl'len. 

Uppskm mL·d beskattningen kan medges bade \"id tvangsmiissiga avytt

ringar och i vissa fall av frivilliga avyttringar. Uppskov pC1 !:(rtllld av tvangs

miissig a\·yttring kan avse alla typL'r av fastighl'ler och iigargrupper. I hegrep

pL'l t\·iingsa\yttring inhL'!:(rips i fiirsta hand nlika former ;1v mer eller mindre 
tv:in!:(smiissiga iivertaganden av L'iln flirfoganden iiwr en fasti!:(het (expro

priation m. m. ). 

Fiir q,:en lkl \"ill jag anföra fiiljamk. \kd dt·n inriktning av fiirt'lagshe

skattningen som nu fiirL'Sias iir dt·t angcl:igL·t att hL'griinsa fiireknmstL'n a\· 
skattekrediter od1 kompliCL'l"ande inslag som de olika uppskovsinstituten 
medför. Samtidigt maste hiinsyn tas till dL·n risk fiir inl<isningsdkkter som 

ett sl11pande a\ uppskuvsmiijlighctL'n kan mL·dfrira. 

'.\kd L'n skattesats för aktil'11nlag pi1 311 i·;. hör risken fiir inli1sning vid av

yttring av tillg;·1ngar bli relativt hegriinsad. I praktiken knmmer den effektiva 
skattesatsen pi1 numinL'll vinst att bli mindre :in 30 i·;. gen11m att den realise
radL' \·instL'n iikar fiirt'lagL'ls survunderlag. Vid full a\·siittning till K-surv p;i 
(den beskattade) rea\·instL'n sjunkL'r den dkkti\·a skatten till ca 23 '(.,Det 

iir \"iirt att notna att s;i blir fallet ii\t'n llm ckn fi.irs;dda tillgangen inte omL'
ddhart ers:itts. Det iikade sun undnlagl'l utgi\rs i detta fall typiskt sett av 
en mpndiir tillgang (kassa. hankmedel). 

K-surv kommer allts<i delvis att fylla samma funktion som de fonder som 
finns i dag. DL'l finns m11t denna bakgrund inte tillriickliga sbl att beh;illa 

regkrna om fartygsfnnder. S:irskilda nyanskaffningsfonder och <iteranskaff
ningsfrinder för fasti!:(het. Dessa fonder bör allts;"1 slopas. 

1'.lds\·i1ddondL·rna har en speciL·ll karaktiir. Det typiska fiir elds\·addon

derna iir att avsiittningL'n giirs i L'n forCL' majeurL'Situation. I likhd med URF 

anser jag att det iiVL'n i dl't nya S\Stcmd hör finnas t'n möjlighet att skjuta 
upp hL·skattningen i s.idana extraordiniira fall. 

Fondern:1 bör \"idare kunna anv:indas iiwn a\ fi_irl'tag som av tvi1ng eller 
liknandL' m;"1sk avyttra sin fastighet. Vissa av de fall som nu nmfattas av 

UppskL bör diirfiir arbl'las in i den nya lagen. DL't giilkr avyttringar vid (cl

kr umkr hot av) expropriation e.d .. avyttringar som utgiir led i ;'1tgiirder fiir 

j11rdbrukcts och skogshrukl'ls yttre ratinnalisering. avyttringar spm fi.iran

kds av att fastighl'len inlL' bngrL' kan hch11s pi1 grund av tly)!bulkr samt fall 

diir reavinskn fiiranll'tts av L'll inskri111kning i förfoganderiitten till fastighe-



ten enligt t. ex. naturv;irdslagen ( 1%-l:X22). Diiremot hör avs;ittning inte Prop. 19X9/90: 110 
medgL'S generellt \id alla typL'f a\' fa~tighl'lsrL·glering enligt :'i kap. fastighets-
bildningslagen ( llJ70:lJXX). fl3L. och inte heller \'id frivilliga uppl~1telser av 

nyttjanlkriitt L'ilL'l' servitutsriitt p[1 obcgr;insad tid. 
Eldsv;1defonder bi.ir iiven kunna anviindas av enskilda niiringsidkarc. 

Vinst vid avyttring av fysisk l)L'rsons niiringsfastighet utgi.ir inkomst av kapi
tal. H>r att giira det möjligt för en fvsisk pcrsnn att avsiitta till fond iiven i 

cxpropriationsfallen har i punkt 1 andra styckt'l av anvisningarna till 22 ~KL 
införts en bestiimmL'isL' om cxpropriationsersiittning llch liknande. Si1dan er

siittning utgiir intiikt av niiringsverksarnhet om den skattskyldige begiir det. 
Med hiinsyn till det utvidgade tilliirnpningsornrt1dL't iir det liirnpligt att fon

derna i forts;!ttningen beniimns nsilttningsfonder. \1itt förslag innebilr att 

det kommer att finnas en L'!'siittningsfond för inventarier. en fiir byggnader 

och markanl;iggningar. L'n för mark '<trnt en för lager av djur i jordbruk och 
renskötsel. :\·led hiinsyn till att lagerncdskrirningL·n avskaffas för annat lager 

finns det inte tillrilckliga skiil att ha en s;!rskild fond för lagcrtillgi1ngar i all
rnilnhet. 

De olika ers:iuningsfonderna bör - 1x1 samma siitt som dagL·ns ddsv;lde

fomkr - anviindas för samma typ av tillgi111g som avs;ittningen avsett. En 

ersiittningsfond för inventariL~r bi>r allts;'1 inte fo anviindas fi.ir investning i L'n 

byggnad dtL'!'snm avskrirningstiden for byggnader ilr v;bentligt l;ingre iin för 
inventarier. Ett undantag l'r;in hun1dregdn bör emellertid kunna göras i det 

motsatta fallet. En ersiittningsfond för byggnader och markanlilggningar bör 

allts;1 kunna anvilndas för investeringar i inventarier. Ett annat undantag bör 
göras i friiga um nedskrivning a\· djurlager. S;·11·iil L'n ersiittningsfond for in
ventarier som en ersiittningsfond för byggnader och rnarkanlilggningar biir 

fö anvilndas för si1dan nedskrivning. 
Reglerna nrn ersiittningsfonder hör tas in i en siirskild lag. 

8.7 Koncernbeskattning 111. 111. 

8. 7. I Kedjebeskattningen 

Mitt förslag: Inga grundlilggande fririindringar av kedjebeskattnings
rcglerna görs. Utdelnin1,! pii niiring,hetingade aktier bi'>r liksom nu 
inte triiffa' av skatt medan utdelning pi1 andra aktier biir beskatta,. 

Utdelning p;'1 aktier som utgör ornsiittningstillg;ingar blir iiven i fort

siittningen skattl'pliktig. Fr~1gan om ,k;ittdrihet för utdelning för före

tag som bedriver bankriirebe 111. rn. och skaddiirsiikringsrörelse skall 
i fortsiittningcn fiilja de allmilnna reglerna om skattefrihet pa niirings

betingade aktier. Reglerna um skattefrihL'l för utdelning p;.i niirings

betingade aktier utvidµas till att giilla ocksi1 utdelningar som tillfaller 

ömsesidig;1 skaddörsiikringsfliretag och sparbanker. 
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l!RF:s förslag: ÖVL·resst:immer mL·d mil!. 

Rl'missinstansl'rna: Fiirslaget till iindradl' regler hL·miils positivt eller I:im

nas utan L'rinran. lk kritiska synpunkter som framfiirs giilkr friimst biheh;il

kn skattl'plikl fiir utddning p;i 1imsiittningsaktier. Bl. a. Niiringslil'l'IS skC111e

ill'fi'glllio11 ol'h Sl'('rigl's 111/i·ok111.1w11ji11ul anser att tkl inte finns skiil all be

hitlla skattl'plikten. 

Skiill'n för mitt förslag: Ekonomisk dubbdbl'skaltning innebiir all bl'skatt

ning sker i h;ide fiiretagslede! och iigarkdet. Skatt kan ocks<i tas ut flera 

gi1nger inom fiiretagscktorn innan u1delninge!1 beskattas hos den slutlige 

:igaro:n. I si.idan<t fall talar man om kedjebeskattning. 

KL·djt·hcskattning giiller inlL' gcnnellt (7 ~ ~ mom. SIL). DL't har ansetls 

rimligt alt inte beskatta clt aktiebolag clkr en ekonomisk fiirrning som tar 

L'mot utdelning om ak1ieinnt'11a\'L't utgiir elt alternativ till den \'erksamhel 

som fiirclagL'l sjiilvt bcdriVL'r - vad som i det följande siigs l.ll11 aktier giilkr 

ocks:1 andelar. Skattefrihet fiir utdelningen har diircmot ink ansetts motive

rad om innel1avcl har karaktiir av ren kapitalplacering. 

:Ykllan de !vit yttcrlighctsfallen finns fall Ll:ir anknytningen mellan verk

samheten i iigarl'iiretagL't och del utdelande förl'tagct :ir svagare. I det nuva

rande syslL'met h<tr griinsen fiir skattdrihl'l sd1ablonmiissigt salts vid ett in

neha\· motsvarande 25 ';. av riistctale! i det utddanLle företaget. Utdcl

ningen kan dock bli skaltdri ii' L'n vid liigrc riisletal. En flirutsiitlning för 

skattefri hel iir tht all .. dl't giirs sannolikt att innehavet av aktien ... bl'lingas 

av j1.irdhruk, skogsbruk dler ri.irdsc s11m hcdri1s av företagL't dkr av företag 

som med h:ir1syn till :iganderiiltsfiirhitllanLkn dler organisatoriska fLirh<Hlan

den kan anses stil del niir<1. .. Ar utdelningL·n skattefri enligt dessa bestiim

melst:r brukar man t;tla om riirclsebt·tingade aktier. En l:impligare beniim

ning pit si1dana aktier iir - framfiir allt dta L'n hopslagning. av inkL>mstsla

gen · niiringshetingade aktier. 

lnfiir<LJllkt av nya bolagsskatteregler nlllti\'erar i sig inll: n;igra grundliig

gande iindringar av kedjcbL·skattningsreglcriw. Utdelning pa niiringsbeting

ade aktier hiir <t1~·1ks inlt' triitlas av skall medan utddning pi1 andra aktier 

hiir lK·skattas. Ciriinscn mellan dl' bi1da kalL'goril'rna av aktier bör dras p<\ 

samma siitt som fiir n:ir\'arande. 

Giillandl' regkr om skattdrihet för utdelning p<i niiringsbL'lingade aktier 

innefattar intl' aktier SLllll i skattd1iinseende utgi.ir 1.Jmsiittningstillgi1ngar. Ut

delning p<i si1dana aktier iir alltid skaltepliktig. DL't innebiir bl. a. alt ett före

tag som bedriver t. ex. byggnadsriirdsc iir skatlskyldigt för utdelning pit ak

tier i ett fostighelsfiirvaltamk dottl'rbolag si1 snart ni1gon fastighet skulle ha 

behandlats som omsiit1ningstillg{1ng om den iigts direkt av nwllerfört'tagl't. 

Skattefria rl'avinsll'r i dotterbolaget kan allts<I inte delas ut utan beskattning. 

Klassifieeringl'n <tv aktil'rna som omsiittnings1illg(1ng;1r gör samtidigt att ak

tierna kan ligga till grund fiir en skattemiissig kons1ilidl'ring i byggnadsförl'

lagel. Även ett viir1kpappnshandlamk forl'tag Slllll för\'iirvar 25 r;.. eller 

mer av riistclakt i L'lt aktid1olag bL'Skattas alltsi'1 fi.ir utdelning fran bolaget. 

Det kan i och för sig diskulL'ras om dt:'l i tkt nya h1ilagsskattesysll:met finns 

anledning att i alla liigl'n beskatta utdelning pi1 omsiittningsaktier. I det nya 

systemet har distinktionen ml'llan omsiittningstillg.irngar 1ich anliiggningstill-
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gi-ingar mindre betydc!SL' iin tidigare genom att nedskrirning som konsol ide- Prop. 1989/90: 110 
ringsmöjlighet tas bort och rcavinstbt·skattning fortsiittningsvis sker i nii-

ringsverksamhett:n (jfr avsnitt 8.3 och S.5). Mot dL·tta stiir att det framst;\r 

som naturligt att beskatta hela handclslagn:t enhetligt oavst:tt storkken av 

aktieinnehavet i individuella bolag. Till bilden hiir ocks[1 att bt:skattningen 

av utdelningen motsvaras av en möjlighet att skriva ned viirdet p;'1 aktierna 

om cktta viirde - till fiiljd av utdelningen el kr av annat sbl -- sjunker under 

anskaffningsviirdet (_jfr do<.:k punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 24 * 
KL nuvarande punkt 3 sista sty<.:ket av anvisningarna till 41 s KL). I likhet 

med URF ansc:r jag att iiverviigande sbl talar för att beh:illa principen om 

skatteplikt för utdelning p<i aktier som utgör om<ittningstillgimgar. För 

byggnadsfiiretagens dd innebiir bibd1i"illandet av de s.k. byggsmittert:glerna 

(avsnitt X.8.-l) inom bolagssektorn att ett byggnadsriirclsedrivande moder-

bolag iiven fortsiittningsvis iir skattskyldigt för utdelning fri111 fastighetsför-

valtande dotterbolag. 

Även förs. k. fi.irvaltningsfört:tag och investmentforetag finns regler som 

eliminerar kedjebeskattning. Jag behandlar dem i sen;in: avsnitt (8_ 7.3 resp. 

K.8.1 ). 

De nu giillande ri:·gkrna om sbttefrihet for utdelning p;'1 rörl'lsebetingade 

<iktier giiller inte för förL·tag som bedriver bank - eller annan pL·nningrörelse 

eller försiikringsrörelse - elkr som bedriver si1dan riirclse vid sidan av annan 

verksamhet. För s:idana företag iir utdelning pil aktier som innehas som ett 

led i organisationen av företagets verksamhet skattefri. Den verksamhet till 

vilken aktierna "hiir"' f;'1r intt: avse förvaltning av fastighet. viirdepapper 

m. m. I friiga om företag som bedriver försiikringsrörelse kriivs för skattefri

het att d.:t iir fr;iga om skaddörsiikringsriirelse i aktiebolagsform och att ak

tierna innehas som ett led i 11rganisationen av denna rörelse. 

Siirreglerna för företag som bedrivi::r bank- eller annan penningrörelse el

ler försiikringsrörelse har ifr<igasatts vid flera tillfallen. Kravet pii organisato

riskt samband har i praxis inte stiill' siirskilt högt vid tilliirnpningen av siirrt:

geln fiir banker 111.fl. (RÅ 1987 ref. 7). Det iir t. o. m. tveksamt om man 

generellt kan siiga att fiirutsiittningarna for skattefrihet iir större enligt re

geln om niiringsbetingade aktier Lin enligt siirregeln. 

Enligt lJ R.F finns dt:t knappast ni1got skiil att \'id utdelningsbeskattningen 

behandla företag p~1 olika siitt beroende pi1 arten av deras verksamhet. Jag 

delar denna bedömning och föresbr diirför att siirregeln för banker m. fJ_ 
slopas liksom motsvarande regel för skadeflirsiikringsbolag. I sUillet bör reg

lerna om skattefrihl'I för utdelning p<
0

1 niiringsbetingade aktier tilHimpas iiven 

pii företag som bedriver bank- eller annan penningrörelse eller skadeförsäk

ringsrörelse. 

Som framg<ltt giiller möjlighett:n all ta emot utdelning skattefritt endast 

aktiebolag och ekonomiska föreningar. Syftet med bestiimmelserna i 7 ~ 

8 mom. SIL har primiirt varit att undanta vinster fr<'m kedjebeskattning. 

Detta talar för att riitten till skattefrihet fiir utdelning pi1 niiringsbctingade 

aktier inte bör utvidgas till att giilla Liven ömsesidiga skadeförsiikringsförl'tag 

och sparbanker eftersom denna typ av företag saknar iigare. A andra sidan 

förefaller det omotiverat att skatlereglerna skall avhi11la scidana företag frim 
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att liigga \'issa funkti1ll1er i L'lt d\ltterholag eller kln att samvnka med andra Prop. 1989190: 110 
i gemensam:igda bolag. 

I likhL'l med UR.F ansn j;1g att dl't senare argumentet v:iger tyngre. Reg

lerna om skattdrihL'l för utdelning p{i niiringshL'lingade aktier bör diirfor ut

vidgas till att g:illa ocks;'1 utdl'lning S\llll tillfaller (imsesidiga skaddörs:ik

ringsbolag och sp;1rbanh·r. 

Bolagsbildning förekommer 1>cks:1 i stiftelser och ideella fi.ireningar. Be

skattningen av stiftelser och ideella föreningar ses iiver i siirskild ordning 

( dir. I 9SS:6. jfr avsnitt S. 1)) och i dL'l sammanhanget aktualiseras ocks{t utdel

ningsbeskattningen. I lyp1>teksinstitutL'ns framtida 1>rganisation och verk

samheter har utrL'lts. Bet:inkandet (SOU fl)89: I03) l-lypoteksinstituten i 

framtiden har just rcmissbd1andlats. Vilka regler som skall g:illa för hypo

tcksinstitutens utLklningar far priivas n:ir klarhet fiirdigger hetriiffande den 

framtida organisatil1nen ;1v hypoteksriirelsen. fa)! tar diirfiir inte st:illning till 

fr;.igan om det finns sk:il att ytterligare utvidga kretsen av företag som skall 

kunna ("{i ta emot skattdri utdelning. 

Den vid remissbehandlingL'n v:ickta fri1gan om skattdrihet fiir livfiirs:ik

ringsföretag för utdelning pit n:iringsbetingadL' aktier behandlade jag i sam

band med mitt förslag 0111 avkastningsskatt pa pensi\lnsmedel (a\'snitt 6.10). 

8. 7 .2 Konccrnhiclrag 

Mitt förslag: Nuvarande regler hch~tlls i allt \ :isentligt. l\fojlighet in

förs att ge kl>ncernhidrag i k1llll'erner diir m\lderfiirL'tagl't iir en spar

bank. K\lncernbidrag skall kunna ges :iven i de fall ett dotterföretag 

:ir en ekonomisk fiircning. Spiirregdn for knncernbidrag fr:h1 fastig

hetsförvaltande fomansföretag avskaffas. I dagens system st:ills vissa 

krav pit sa\·iil givarens s\lm mnttagarens verksamhet. Villkoret omfor

muleras s;i att varken givare c:ller mottagart• far \·ara livförs:ikrings

företag. schahlonbL·skattat bostadsföretag. fi.irvaltningsföretag eller 

i nvestmen tforl'tag. 

URF:s förslag: ()verenst:imma med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget hemiits p\lsitivt eller I:imnas utan erinran. 

Skälen för milt förslai.:: Varje företag inom L'n koncern utgiir ett s:irskilt 

skattesubjekt. KonCL'fllL'n som si1dan beskattas inte. Pi\ olika s:itt tas dock 

hiinsrn till koncernfiirh;illandet. Det mest tvdliga exemplet pit detta :ir reg

lerna om öppna koncernbidrag. 

Koncernbidrag inndiiir en renodlad vinstiiverfiiring l>Ch resultatutj:imning 

mellan tvi1 koncernfiirL'la)!. I 2 * 3 m\lm. SIL an)!L'S de fiirutsiittningar som 

skall vara uppfvllda fiir ;1tt koncnnbidrag skall fit l:imnas med skattcmiissig 

vnkan. ModerföretagL't skall \·ara ett aktiebolag . .:n L'konumisk fiirening L'l
ler ett iimsesidigt skaddi.irsiikringsfi.iretag. Dotterföretaget skall vara ett ak

tic:l1olag. Den hun1dsakliga \'L'l'ksamheten för h;.1da företagen skall a\·se 

jordhruksfastighL't, annan fastighet dkr annan rörelse iin livforsiikringsrö

rclsL'. Ingetdera av företagen for vara för\'altningsförctag L'nli)!t 7 * K mom. 552 



SIL. Vidare st:ills ett antal yttL'rligarL' krav. bl. a. att en 90-pron:ntig iigargL'- Prop. 1989190: 110 
mL'nskap förelegat mellan förL'tagL'n undL'r hda beskattningsCiret. 

Den allmiinna omliiggningen a\· holagsbeskattningL'n föranleder inga prin
cipiella iindringar i koncernbidragsreglerna. I ni1gra hiinse(·nden finns det 
dock anledning att justera reglerna. 

Hestiimmelserna om koneL'rnhidrag innehi1ller spiirregler for att hindra 
kringg[1ende av kedjebL'skattningsreglerna. Spiirrarna blir aktuella att till
Himpa om ett dotterföretag liimn;1r koncnnbidrag: till sitt moderföretag eller 
till ett systerlxilag. En förutsiittning för avdrag för koncernbidrag till moder
företaget iir att detta företag skulle ha kunnat ta emot utdelning skattefritt 
fr{m dotterföretaget. KonL·ernbidrag mellan systerföretag godtas om moder
företaget iir ett förvaltning:sföretag: eller moderföretaget inte beskattas för 
utdelning frim dL't företag som lämnar koncernbidraget eller iir skattskyldigt 
för utdelning fr{rn det företag som tar emot koncernbidraget. 

Mitt förslag: att sparbanker inte skall beskattas för utdelning p{1 niiringsbe
tingacle aktier (avsnitt 8.7.1) bör kompletteras med regler som giir det möj
ligt att ge koncernbidrag i koncerner diir moderföretaget iir en sparbank. 

Det förekommer - om iin inte siirskilt ofta - att L'n L'konomisk förening iir 
dotterföretag i L'n kOIKL'rn. lnnL'havL't av andelar i en si1dan förening kan 
vara s{1 koncentrerat att mL'r iin 90 r;. av innehavet faller pi1 en juridisk per
son (jfr Skl' 1987/88:30 s.25). För niinarande giiller att koncernbidrag: inte 
kan ges mellan företagen i en si1dan koncern eftersom dotterföretaget inte 
iir ett aktiebolag . .lag föresl~1r att den begr:insningen slopas sa att det blir 
möjligt att ge koncernbidrag iiven i de fall att dutterfiiretaget iir en L'kono
misk förL'ning. 

En annan spiirregel giiller koncernbidrag fri1n fastighetsförvaltandL' fö
mansföretag. Bakg:rumkn till den rL'gL'ln iir att man vdat förhindra att de 
bL'g:riinsningar som giiller för löneuttag i fastighL'tsforvaltande förL'tag kring
g;~1s. SpiirrL'gL'ln g:iir dL't omiijligt att via koncL·rnbidrag föra i.iver vinster frirn 
fastighetsförvaltningL'n till L'tt fi1111ansfiirelag som hedrivL'r annan verksam
het. 

Med Lk förslag j;1g nu liigger fram hctriiffandc he-.kattning av lön och ut
delning fr;'rn f;'tmansföretag (;1vsnitt 6.8) ger det i princip inga skattL'miissiga 
fördelar att ta ut L'tt i.ivL'rskott fr;rn L'tt fastighL'tsförvaltande fiiretag som liin 
i stiillet fiir som utdelning. De sk:il som moti\'L'rat spiirregeln giiller inte 
liingre. Jag förc~l:ir d:irför att ~piirregdn tas bort. 

Ett av villkorL'n för att fa till:impa kllllCl'fnbidragsrL'glerna iir att den hu
vudsakliga verksamheten för si1viil givare som mottagare avsL'r jordbruksfas
tighet. annan fastig:hL't L'ller annan rördse iin li\'försiikringsriirelse. 1 dL't nya 
systemet bör villkllrL't i st;illet fnrmuleras sit att varken givare eller mottagare 
far vara (jfr avsnitt 6. IO.) livförsiikringsföretag, schablonbL'skattat bostad~
företag eller (jfr avsnitt 8. 7.3 och 8.8.1) för\'altningsförL'tag eller investment

företag. 
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8. 7 .3 FiirYaltningsfiiretag 

Mitt förslag: Reglerna om niir l'tt modcrförL'tag i en koncern skall be

traktas snm fiirvaltningsfiiretag justeras. Enligt praxis skall ett moc.lcr

förctag sl.lm utför gemensamma funktioner för rörelsedrivande kon

cernföretags riikning anses som riin:lscdrivande. Fiirslaget innebiir att 

man skall bortse frilll i vad m[tn ni·1gon "egen .. verksamhet bedrivs i 

moderföretaget utan i stiilkt se till förh[1llandcna i hela koncernen. 

Detta inncbiir att man beaktar dotterbolagens verksamhet vid pröv

ningen av om moderföretaget .. uteslutande eller sä gott som uteslu

tande .. förvaltar viirdcpapper elkr diirmcd likartad lös egendom. 

llRF:s förslag: Övcrensstiimmcr med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget bemöts i huvudsak positivt eller liimnas utan 

erinran. S1·criges wfroka1.wmji11ul anser inte att det finns n{1got behov av 

iindrau griinsdragning och att nuvarande system ger företagen en viilmotivc

rad valriitl. Ett par remissinstanser anser att dl't behövs preciseringar bctriif

fande vilka kriterier som skall vara avgiiramk. 

Skälen för mitt förslag: Med förvaltning:sfiirctag avses i skattesamman

hang ett aktiebolag: eller en ck11nomisk förening som uteslutande eller sä gott 

som uteslutande förvaltar viirdepappcr eller likartad lös egendom 

(7 * 8 mom. tredje stycket SIL). En siirform av förvaltningsförctag: iir in

vestrnentföretag. Skattereglerna för invcstmentforctag i1tcrkommcr jag till 

senare (avsnitt i-I.X. I). 

Fiir förvaltningsföretag tilliimpas siirskilda rl'gicr vid utdelningsbeskatt

ningen. Utdelning sl.lm företaget har uppburit ett bcskattningsar iir inte skat

tepliktig i den m{lll den nllltS\·aras av utdelning som företaget har beslutat 

för samma be~kattnings;·1r. Förvaltningsflirl'tag kan inte fit Annellavdrag och 

inte heller ge eller ta emot k1lllccrnbidrag. 

Även i det nya hnlagsskattcsvsteml't biir det finnas utrymme för en aktie

förvaltning i bolagsform utan kedjebeskattningseffekter. Ett bolag som för

valtar poster i t. ex. bi.irsaktier bi.ir pit samma villkor som i dag kunna vida

rcutdl'la nlllttagcn utdelning utan all utdelningen triiffas av skatt i bolaget. 

Detta förutsiittl'r all dagens regler om skattefrihet för vidareutdelad utdel

ning hehitlls. Förvaltningsförctag bör inte heller i det nya systemet kunna ge 

eller ta emnt koneernhidrag. fa Annellavdrag eller göra avsiittning till surv. 

I stort sett finns det - vid sidan av investmentföretagcn - tvi1 typer av för

valtning:sföretag. Det iir för det första fräga om koncerner diir innehavet av 

aktier i rörelsedrivande och fastighetsförvaltande dotterbolag har samlats i 

ett bolag. I den rmin moderföretaget inte anses som rörelsedrivande beskat

tas företaget enligt regkrna för förvaltningsföretag:. Det andra typfallet ar 

det diir privatpersoner eller andra viiljer att liigga sina aktieinnehav i ett bo

lag och bolaget inte - vad giiller spridning av iigandet m. m. - uppfyller vill

koren för att klassificeras spm ett invcstmcntfliretag. 

Till ek nuvarande bestiimmelscrna om förvaltningsforetag iir tvi1 dispens

regler knutna. Enligt den ena kan RSV - niimnclen för riiltsiirenden - medge 
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att ett fiirl'lag som intl' utgör l'll fiirvaltningsfön:tag skall beskattas s\lm ett Prop. 1989190: 11 () 
si1danl företag under fiirutsiil l ning att wrksamheten ''till inte O\'iisentlig del .. 

hestt1r i förvaltning av \'iinkp<tpper eller diirmed likartad liis egendom. An-

sökningar 0111 dispens enligt denn;1 regl'I iir siillsynta. Den andra dispensrl'.-

geln tar sikte p;'1 s{1dana mlllkrfiirl·tag Slllll ombesiirjer vissa gemensamma 

funktioner för koncernt'ns riikning. Regeln innehiir att RSV kan medge att 

fiiretagc.:t inte skall behandlas som ett fiirvaltningsfiirctag. En stidan dispens 

innebiir att moderfi.iretagl't utan krav p{1 vidareutdelning kan ta emu! utdel-

ningar fri111 dl.llterbolagen skattefritt. Dispensen innebiir ocks;i att företaget 

iiven i andra avseendt'n - vad giiller Annellavdrag. koncernbidrag 111. 111. -

beh;111dlas som riirelsedrivande. 

Tidigare förekom hos RSV ett stort antal ansökningar enligt den sist 

niimnda dispensregeln. Situationen föriindrades emellertid genom riittsfallet 

RÅ I l)i\6 ref. 72. Regeringsriitten konstaterade diir all en s~1dan koncernge

mensam verksamhet sum utgör en förutsiittning för bifall enligt den dispens

regeln i sig konstituerar rörelse. 

Det finns anledning att i det hiir sammanhanget överviiga vissa justeringar 

i de nuvarande reglerna. Enligt den praxis som lagts fast genom I 9X6 ;°irs 

riittsfall skall ett moderföretag s\lm utför gemensamma funktioner för kon

cernföretagens riikning anses spm riirelsedrivande. Dessa funktioner kan 

vara mycket begriinsalk och kriiver kanske inte mer iin en enstaka anställd. 

Saknas [1 andra sidan dessa funktillner torde företaget beskattas som ett för

\'al!ningsfiiretag. I det enskilda fallet kan klassificeringen som rörelsedri

\'ande företag clkr förvaltningsfiiretag ha myckl't stora ekonomiska konse

kvenser. Ett modnföretag som kiinner praxis anpassar sig chirför s{1 att de 

önskade skatteeffekterna kan uppn;is. '.\1\lrmalt har mnderföretaget inget att 

förlora pi1 att bli beskattat Slll11 ett riirelsedri\·ande friretag. 1 lar företaget 

vid sidan av aktinna i dotterbolagcn en stiirre biirsportfölj kan emellertid 

ska!tdriheten för vidareutdelad utdelning \ iiga s;·i tungt att företaget hellre 

viiljer fön altningsförctagsaltcrnatiwt . 

.Jag delar URf':s bcdiimning alt det fr<"111 allmiin srnpunkt förefaller mer 

liimpligt att bortse fri111 i \'ad m;ln n;igPn ··egen·· \·crksamhet bedrivs i mnder

företaget utan i sliilll'l St' till fi.irhi1llandena i hela konccrncn. DL'n nuvarande 

valmiijligheten som i \ issa fall kan fiirelig!!a mellan beskattning som förvalt

ningsfiirl'ta!! och riirl'lsl·dri\ ande fiiretag iir enligt min mening inte motive

rad. Dottcrholagl'ns vnks;11nhet hör beaktas \'id prii\'ningen av om moder

företagl't ··utl'Slutande dler si1 gott Sllm ull·slutamk" förvaltar viirdcpappcr 

eller diirmed likartad kis ~·!!endom. lkdriver dottcrholagct t. ex. industriell 

verksamhet av viss llmfattning kummer fiiretagl't att beskattas enligt de reg

ler som giillt om moderföretaget sj;ilvt hade bl·dri\·it vcrbamhetcn. Mitt för

slag inneh;ir i princip att nHxkrfiirl'tag i koncerner regelmiissigt kommer att 

beskattas enligt \·an liga rl'gkr - od1 inte enligt reglerna fi.ir förvaltningsfiire

tag - iivL'n om llllXkrfi.iretaget inte utför n{1gra knncerngl·mcnsamma funk

tioner. 

Förslaget innehiir all griinsdragningl'll ml'llan förvaltningsforctag och öv

riga företag kllmmL'r att göras pa ett nag\lt annorlunda siitt iin vad snm nu iir 

fallet. Ett par remissinstanSl'r har efterlyst l'n precisering av de kriterier som 
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skall vara avgörande flir gr:insdragningen. OL'tta bter sig av naturliga skiil Prop. 1989/90: 110 
inte göras. Enligt min mening torde en precisering i praktih~n dessutom inte 

behiivas. Det biir knappast föranleda n:1gra sv;highclt'r att avgörandet sker 

p~1 koncernnivi1 i st:ilkt fiir som för niirvarande p<t företagsniv;i. 

Pi1 grund a\· de nu föreslagna reglerna och fiirslaget till utvidgade miijlig

helt:'rna att ge koncernbidrag (avsnitt X.7.2) finns det inte liingre anledning 

att dispensviigen ge ett företag riitt ;1tt ink behandlas som förvaltningsfiire

tag. Den andra dispensregeln har tilhimpats ytterst siillan. B~1da dispensmlij

lighL'tcrna bör diirför slopas. 

8. 7 .4 Öwrliitl'lser av egendom inom koncerner m. m. 

l\litt förslag: Uppkommer förlust vid överli1telser inom en koncern -

eller mellan företag som sUir under gemensam ledning - av andra an

I:iggningstillgimgar ;in organis;1tionsaktier och -andelar skall förlusten 

inte vara aHlragsgill. Vid en följande extern avyttring sbll beskatt

ning ske som om förL'tagen utgjort L'n skattskyldig. I fraga om Prgani

sationsaktier och -andelar skall liksom för niirvarande uppskovsregeln 

giilla generellt. Avdragsr:itten fiir avsiittning till internvinstkonto slo

pas. 

t:Rt":s förslag: Överl.'nst:immer 1m·d mitt. 

Remissinstanserna: Endast ett fr1tal remissinstanser beriir förslaget. Bl. a. 

Niiri11gsli1·cts skatreddegation anser att intcrnvinstkontona skall beh<tllas och 

utvidgas till att omfatta iin~n koncerninterna transaktioner inom landet. 

Man anser oekS:1 att kl1ne1-"rninterna fastighctsövcrl<ltdser skall behandlas pii 

samma siitt som ii\'L'rbtelser av organisationsakticr. 

Skälen för mitt förslag: l skaneförfattningarna finns bara ett fatal beshim

melscr som reglerar be~k<tttningen vid iiverfotelser av tillg;'111gar mellan före

tag i samma koncern eller mellan företag som p<t an11<1t siitt iir n~irst[1cnde till 

varandra. Fkra fri1g:Pr har i st;illct fatt lösas genom praxis. 

Som framhalls av URf finns det i och för sig skiil för att en avyttring av 

lager eller andra riirelsetillgi1ngar till underpris generellt biir utlösa en be

skattning - uttagsheskattning hos ii\'L·rli1taren. Praxis ;\r emellertid pi1 

denna punkt generös. I stor utstr:iekning godtas att tillgimgar vid förctags

ombildningar överfors fri1n ett företag till ett annat till skattem:issiga restviir

den ;iven om marknadsv:irdcna :ir betydligt högre. Vissa föruts;ittningar 

skall dock vara uppfyllda. Tillgi111garna for inte föras ut ur holagsscktorn. 

Det for inte vara fri1ga om i:irns;\ttningstillg;rngar som hos förviirvaren skiftar 

karaktiir till anl:iggningstillg;lngar. Vidare föruts:itts norrn;tlt att det finns en 

hög grad av iigargernenskap mellan de bada företagen. DL'! torde Pcksi1 fi.ir

utsiittas att vid en Ö\ergripande hediirnning förfarandet inte - direkt eller 

indirekt -- medför nag(lll 11tillhörlig skattdi:irrnim. Vid rL'missbehandlingcn 

har önskl'rn:ll framförts om en lagreglering av vissa 1l!l1struktureringssitua

tioner. Ett sadant arbete faller ernl'llertid utanför ramen för detta lagstift
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Även L'gcndom snm för niirvarande reavinstbeskattas - fastigheter. aktier Prop. 191-19/90: 11 n 
m. m. - kan avyttras till unckrpris. N;igon beskattning av '"förtiickt reavinst"" 
förekommer niimligen inte i det nuvarande systemet. I mitt förslag till nytt 

holagsskattesystem finns ingen egendom som beskattas enligt S:irskilda rea-
vinstregin utan reavi.nskr beskattas i niiringsverksamhetcn. De problem i 
den nuvaramk koncernheskattningen som hiinger samman med reavinstreg-
lerna faller delvis hon i det nya systemet. I lagri1dsr~·missl·n fiireslogs att en 
nuvarande regel i 2 ~ -I mom. SIL om skattedfekterna vid utdelning av fas-
tigheter, aktier m. m. skulle tas bort. Ln s;1dan utdelning skulle enligt lag-

ri1dsremissen i fortsiittningen kn111111;1 att uttagsbeskattas hos det utdelande 

bolaget. 

L11grcide1 har ifri1gasatt liimpligheten a\· utformningen a\· den förelagna ut
tagsbeskattningsregeln (punkt I tredje stycket till 22 ~ KL). Lagrf1det fram

hCtller att det i hittillsvarande praxis ansetts miijligt all medge undantag frC1n 

principen om uttagsbeskattning i vissa omstruktureringsfall o.d. Enligt lag

riidet iir det angeliigl't att denna möjlighet finns har i det nya systemet. Lag
ri1dL't förordar att best;imml'lsL·n kompletteras med en undantagsregcl som 
giir det miijligt att undcrli1ta uttagsbeskattning niir siirskilda skiil pilkallar 
det. 

Avsikten med den förL'siagna rq!L'in har inte varit att uttagsheskattning 

undantagslöst skall ske. Liksnm lagri1det anser jag att uttagsbeskattning 
iiven fortsiittningsvis hör kunna unde1fatas i enlighL't med nuvarande praxis. 

Denna möjlighet biir komma till uttryck i l;1gtextcn. Reglerna bör iiven i öv

rigt ges en ni1gnt annorlunda utformning ;in i det remitterade förslaget 

(punkt I fjiirde och femte styckL'na av all\ isningarna till 22 ~ KL och special
motiveringen). 

Lagr;"1det ifr;iga<itter ocb{1 förslagL't att slopa den nyssniimnda hL'Stiim

rnelsen i 2 ~ 10 mom. SIL Sl.llll uppriitth;"1ller klintinuiteten i beskattningen i 
de fall d;i tillgi111gar Slllll faller under reavinstreglerna dl'las ut till ett företag 

snm iir frikallat fri'in skattskyldighet för utdelningen. I likhet med lagriidet 
anser jag att en mntwarande bestiimmelse behiivs för de fall dC1 utdelning 
sker till en nlllttagare som inte iir skattskyldig för utdelningen och utdel
ningen inte fiirankder uttagsbcskattnin!,! hns det utLklande företaget. Be
stiimmelscn finns i tolfte stvcket. 

Vid min be handlin!,! av allmiinna fragm kring inkomstberiikningen (avsnitt 
::;.5) diskuterade jag bl. a. i \"ilken utstriickning en icke realiserad viirdened
g~111g på anliiggningstillgi111gar skulit" beaktas \'id hL·skattningcn. :Vlin slutsats 
\'ar att starka tilbmpningsskiil talar för att i fri1ga nm anliiggningstillgi1ngar i 

form a1· fastigllL'ter. aktil~r 111. 111. uppriitthi1lla kravet pa att \'iirdenedg:1ngen 
skall ha realiserats. 

Enbart ett formL"llt kra\' p:1 att viirdenedgangen skall ha realiserats kan 
kring.!!:1s genom att egendomen a1·yttras till ett annat företag i samma före

tagsgrupp. En fiirlust \'id l'n s;1dan a1·yttring biir diirfiir ime \ara avdragsgill. 

Avdrag biir diirför medges först n;ir e!!e1Hlomen <iljs till en kiipare utanför 
gruppen. 

I 2 * -1 mom. SIL finns nu en uppsko\'sregel. Den innebiir att koncernin-
terna a\·yttringar a1 Prganis;1tinnsaktier llL"il -andelar inte utlöser n;ig<m be-
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skattning eller ni1gon a\'dragsgill reaförlust. Det fiiretag som frir\'iir\'ar ak- Prop. 1989/90: I 10 
lien eller andelen övertar den tidigare :igarens anskaffningskostnad nch an-
skaffningstidpunkt. riir fiirlustfa)Jen blir best:immelsen (iverfll"idig i OCb mL·d 

att regleringen görs mer generell. 13est:immelsL'n har dock alltjiimt en funk-
tinn att fylla i de fall da aktierna eller andelarna avyttras med vinst. I och för 

sig kan L'n IK·skattning \'id ckn koncerninterna avvttringen undvikas genom 

att avr:ikningspriset s:itls till anskaffningsprisl't - nrn fiiruts:ittningarna i öv-

rigt iir s<tdana att L'n överföring till underpris g\>tltas utan skatteellekter. En 
si1dan l<1sning till anskaffningsprisl't ansLT jag emellertid vara oliimplig. Fi.ir 

att behilila uppskovsregeln talar ncksi1 att en vinst vid a\·yttringen i annat fall 
skulle triiffas av full 30-prncentig skatt i och med att koncernen som helhet 

inte for ni"1gra ökade möjligheter att giira m·siittningar till surv. Enligt min 

mening talar iiverv:igande sk:il fiir att regeln hihehalls. 
En utvidgning av tilt:impningsomradet för uppskovsregeln till att iiven om

fatta fastigheter hör diirernot inte komma i fraga. Vid koncerninterna iivcrli1-

tdser av fastigheter kan man inte - till skillnad fri1n si1dana iivcrlatclser av 

organisationsaktier - presumera att iiverbtelsen hl'tingas <1v omstrukturL'

ringskiil. Till bilden hör ocksi1 att en koncernintern n:alisation av en viirde

stegring pi1 en fastighet höjer koncernens sam lack· suf\ unckrlag. 

I 2 * 4 mom. Sil. finns ocksi1 bestiimmelser som regkrar beskattningen 
vid utskiftning av egendom. l lagri1dsrcmissen föreslogs ingen :indring av hL'

stiirnmelserna. Genom den gencrL·lla rL·glcringL'n av skattL'konsL·kvenserna 
vid uttag blir hestiimrnelserna i princip obehövliga. En undantagshesLim

melsc för vissa fusionsfall kan likv:il för tvdlighl'ls skull anses behövlig. En 
bestiimmelse om detta hiir ta~ in i tionde stycket. 

I de nu,·arandc anvisningarna till 22. 25 och 29 ** Kl.. finns likalydande 
klprisregler som giir dl'! miijligt all justera ned avskri\'ningsunLkrlaget fiir 
siidana byggnader och invL·ntarier snm har fiirviin·ab till fi.ir hiigt pris. I det 
nya systemet minskar gin·tvis hchmet a' en s.1dan regel. Undantagsvis kan 
emellertid sa ii11tt1 bli fallet. Felprisregeln biir diirfiir behi11ls. 

Av annan karakt:ir iir hest:immelserna om internvinstkonto i punkt 15 av 
anvisningarna till 29 * KL. Genom en a\"s;ittning till internvinstkonto kan 
beskattningL'n av vinsten ,·id en \·aruförs;iljning till L'tt utl~inLbkt koncern

förl'tag skjutas upp till dess att detta företag har salt ,·arorna vidare. 
URF:s förslag att slop;1 reglerna 0111 in!L'n·instknnto har viickt visst mot

sti111d. ÖnskL·miil har ol'ksi1frarnfiirts0111 en utvidgning av tilliimpningsomr[1-

det till all omfatta iiVL'n iiverl~1tl'iser inom landet. DL·ssa regler har i första 

hand motiverats med all koncernen inte skall komma i ett siimre liige vid en 
försiiljning till L'll utt:indskt knncernfiireta!! :in ,·id L'n motsvarande fiirs;ilj

ning till ett S\'enskt koncernfiirL'tag. Fn ,·inst ,·id en varuforsiiljning till ett 

svenskt knncL·rnfiirctag kan - fl.ir konCL"rnL·n som helhL't - i' iss utstriicknin!! 

neutraliser;1s genom <ltl det kiipande fiirl'laget skri,·er ned dl'l ki">pla lagret. 

Denna mi.ijlighl'l har normalt inte dl'l utUndska fiiretagl't. 
För den fortsatta diskussionen kan det vara av intresse att - om än sche

matiskt - redovisa effekterna enligt nuvarande regler av en lagerförsäljning 

mellan svenska koncernföretag. Förutsiittningarna ;ir att det siiljande företa-
get har köpt eller tillverkat lagret'(för llJ()) och att förl'taget siiljer det vidare 
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antingen nästa heskattningsår eller redan under anskaffningsåret. Prop. 1989/90: 110 
I det första fallet kan det företag som anskaffat lagret skriva ned det med 

40 % . Säljs lagret vidare året därpå till ett pris över anskaffningspriset kan 

det köpande företaget reservera hart 40 % av internvinstl'n (om lagret fort
farande är osålt vid årsskiftet). Skatten med anledning av internförsälj

ningen blir då (60 % x 40 %· =) 24 % av internvinsten. 

I det andra fallet kan ett vinstpåliigg om 67 'Jf, elimineras genom en ned

skrivning hos det köpande företaget (40 % av 167 = 67). Detta skall emeller

tid inte tolkas så att den koncerninterna försäljningen inte "kostar" koncer

nen något. Om försäljningen inte ägt rum skulle lagret nämligen kunnat skri

vas ned (från 100 till 60) pii grundval av anskaffningskostnaden vilket då 

hade lett till att koncernens skattekostnad minskat (just i det här fallet med 

16 vilket motsvarar 16/67 = 24 1}r av internvinsten). 

Slutsatsen av vad som nu sagts iir att en internvinst vid en försiiljning mel

lan svenska koncernföretag redan enligt dagens system ger en omedclhar 

skatteeffekt. Skatteeffekten i det nya systemet ~ir - med heaktande av det 

köpande företagets möjligheti.:r till avdrag för survavsättning - hegriinsad 

(23 (:,(, av internvinsten) och motiverar inte n~1gon utvidgning av reglerna till 

försiiljningar ml'llan svenska koncernfiiri.:tag. I stiillct hör reglerna om in

ternvin~tkonto vid försäljningar till utliindska koncernfiiretag slopas. För 

den lösningen talar bl.a. - vid sidan av det li1ga skatteuttaget i Sverige - att 

nägon reservupplösning inte liingre kommer att aktualiseras vid en försälj

ning till utbndska koncernföretag. 

8.8 S~irskil<la branscher 

8.8.1 lnwstmentförctag och aktiefonder 

Mitt förslag: För investmcntföretag och alla slags aktidonckr skall 

giilla följandi.: regler: 

l. reavinster rn:h reaförluslL'r pi1 aktier skattefria resp. e.i avdrags

gilla 

2. schablonint~ikt 2 t·;. fiir im·estml'ntfiin:tag och 1.5 c;. för aktie

fonder av aktil'rnas 111.111. marknadsv:ink \id hl'skattningsi1rets in

gtlng 
.1. intiiktsr:intor skattq1liktiga - förvaltningsklistnadn nch utg.ifts

r:intor avdragsgilla 

-L mottagl'n utdelning skattepliktig 

5. l:imnad utdelning avdragsgill. dock ej s~1 att skattem:issigt under

skott uppkomnlL'r. 

liRF:s förslag: Ö\"L'ri.:nsstiimmer lllL'd mitt med den skillnaden att U RF 

föresh1r siirn:gll·r i form av hihehMkn skattefrihet för allemansfonder och 

hihehiilkn sk:lttdrihet fiir r:intor och 11tdl'lningar för aktiesparfonder samt 

att UR!- inlL' föresli1r n~1gl1n tliffrrL'ntiL·ring ;I\· schablonintiik!L'n. 

Remissinstanscrna: förslaget hcmi"its i h11rndsak positi\'t eller bmnas utan 559 



erinran. De kritiska synpunkter som framförs giiller främst schablonintiik- Prop. 1989/90: I JO 
ten. Ka111111arrii11e11 i Stockho/111 anser inte att det finns tillriickliga skiil för 

en sitdan <itgiird. S1·l·11ska s11arbw1ks(iirc11i11gl'll och Fo11dbo/agc11s Ft)rc11i11g 

pfitalar att schablonintiikten missgynnar aktiefonder i j~imförelse med invest-

mentföretag. Si·rnska /Ju11kjårc11i11ge11 anser att schablonintiikten inte skall 

beriiknas pa riintL'biirande viirdepapper samt att aktiefonder mL·d premieme-

del förs. k. unit-linked-försiikringar helt skall undantas. 

Bakgrunden till mitt förslag: Med nu\·arande definition tillhör investment

förctagen den större gruppen förvaltningsfiirctag. dvs. företag - aktiebolag 

och ektinomiska föreningar - som uteslutande eller sit gott som uteslutande 

förvaltar viirdqJapper eller likartad liis egendom (7 ~ 8 mom. tredje stycket 

SIL). Vad som iir speciellt fiir ett investmentföretag iir dels att det har ett 

viilfördclat innd1av av viirdepapper och diirigenom erbjuder iigarna risk

spridning. dels att det iig:s av ett stnrt antal fysiska personer. lnvestmentföre

tagen har ibland - \'id sidan av en portfiilj med biirsaktier - egna rörelsedri

vande dottL·rbolag:. S{1dana brukar beteL·knas som ''blandade .. investment

föret<tg. 

Kravet p;'1 ett stort antal fysiska persm1er utesluter inte juridiska personer 

i iigarkretsen. Inte helh:r stiills n;·1gra krav pi1 den storleksmiissiga relationen 

mdlan iigarna. Flera a\· investmentfön:tagen domineras iigarmiissigt av juri

diska persnnLT. I praktiken medför kravet pi1 ett stort antal fysiska pnsoner 

att samtliga investmentföretag iir aktiebolag vars aktier iir inregistrerade p:t 

Sttickholms fondbörs eller föremäl för motsvarande notering. 

Jnvestmentförctag:en förekommer till skillnad frim aktiefonderna ofta stim 

innehavare av stnra minoritetsposter i enskilda företag. Det iir viil kiint att 

in\'estmentföretagen utgör ett viktigt instrument för vissa iigares miijligheter 

att kontnillera andra fiiretagsgruppcr. Denna faktnr har bl. a. utgjort ett av 

skiilen till varför det ansetts att investmentföretaµ inte skall ha samma skat

tesituatiun sum akticfondl'r. 

lnvestmentförctagen kan skattefritt fond..::ra 20 r;, a\ uppburen utdelning. 

De iir niimligen befriade fr;·1n skattskyldighd for utdelning om de under 

samma beskattnings;·ir delar ut ett belopp som motsvarar ~() ''.; av utdel

ningsbeloppet ( 7 ~ ~ mom. tredje stycket SIL). Motivet fiir detta fonde

ringsprivilegium \·ar ursprungligen att investmentföretagen tar vissa risker i 

samband med omstruktureringar inom niiringslivct och att det giir det liittare 

för företagen att hiilla en jiimn egen utdelning. Diirdt..::r har som ytterligare 

skiil anförts att nrL·aliserade förluster pi1 aktieportföljen skattem;issigt inte 

kan utnyttja~ och att realisL'radL· förluster bara kan utnyttjas mot realiserade 

vinster. 

Inv..::stmentföretagrn r..::avinstbeskal\as ..::nligt samma regler som g;i\ler för 

fysiska personer. Vid försiiljning av yngre aktier (kortare inndiavstid ;in tvi1 

i1r) beskattas hela vinsten. Vid försiiljning av iildre aktier b..::skattas numera 

50 '.'i av vin-;ten. E\·entuell förlust iir alltid avdragsgill till bara 50 1.i. 
lnvestml'ntfiiretage11s skatlL'regler har tidigare utretts a\· hl. a. kapital

vi nstkommitten (SO U I 9Xfr37). Kapilah·instkommittcn ansi1g inte att de 

skiil som fi.ir aktiefondernas del moti\·erade en ~kattefrihet iigde samma rele-

vans för investmentföretag. En skattebefrielse skulk öka bolagens möjlighe-
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ter att fi"ir\'iirva kontrollposter i andra företag och diirigenom skulle dessas Prop. l 9~9190: 110 
mil som maktinstrument innm niiringslivet stiirkas. Kapitalvinstkommitten 

pekade llcksii p:'1 att det fiir ett invl~stmentföretag - i motsats till vad som 

giiller för en aktiefond - inte kan bli aktuellt med en inlösen av andelarna -

aktierna - med [1tfiiljandc krav p;'1 utförsiiljning av aktieinnehavet. 

I synen pi1 in\'l'Stmentfiirctagen avviker iigarutredningt•n (SOU 1988:38) 

friin kapitalvinstkommitten. Utifrån en kartbggning av senare i'1rs för~ind

ringar i iigarstrukturen konstatl'ras att dessa företags stiillning försvagats me

dan dl'! korsvisa iigandl'l mellan rörclsl~drivandc lxilag förstiirkts. Ur sam

hiillsekonomisk effektivitetssynpunkt kunde denna förskjutning vara mindre 

iinskviird i och med att den externa kontrollen av fiiretagen försvagas. 

Med aktidund avses enligt I * aktiefondslagen ( 1974:931) en fond som 

huvudsakligen bestiir av aktier eller andra v:irdepapper. En aktiefond iir inte 

en juridisk persl.ln men viil ett siirskilt skattesubjekt. Fonden skall ha upp

kommit gcnl.lm kapitaltillskott friin allmiinheten och iigas endast av dem som 

tillskjutit kapitalet. 

Avkastning pa tillgångar i fonden utgör intäkt av kapital för fonden. Fon

den får göra avdrag för egen utdelning till fondandclsägarna (2 § 10 mom. 

SIL). Avdragsrätt föreligger oavsett hur vinstmedel uppkommit hos fonden. 

Avdraget skall anses belöpa på det räkenskapsår som utdelningen hänför sig 

till även om utdelningen utbetalas till andelsägarna först under nästföljande 

räkenskapsår. Reavinster på yngre aktier beskattas fullt ut. Aktiefonder är 

sedan år 1979 inte skattskyldiga för reavinster pa s. k. äldre aktier (7 § 

12 mom. SIL). Skattesatsen är numera liksom för aktiebolag 40 % (10 a § 

SIL). Aktiefonderna är till skillnad från aktiebolag inte skattskyldiga till 

vinstdelningskatt. Andelsiigarna beskattas för utdelning och är också skatt

skyldiga för vinst vid försliljning eller inlösen av andelarna på samma sätt 

som vid försäljning av aktier. 

Skattereglerna för aktiefonder har m(ltiverats av att skattebelastningen 

inte skall bli större iin vid direkt iigandc. Vidarl' skulle en oinskriinkt skatt

skyldigh.:t kunna leda till sviirigheter niir det giilll:'r att viin.lera andelarna 

med hiin~yn till den betydall(ie latenta skatteskuld som i ett S:1dant fall skulle 

;°1vila fonderna. En fullstiindig hdrielse fdn reavinstheskattning skulle ii 
andra sidan medföra att aktiefonder kum i ett gynnsammare liige iin enskilda 

aktidgare. Kapitalvinstknmmitten föreslog vissa justeringar av aktiefonds

reglerna. bl. a. att skattskyldighet fiir reavinster p<I yngre aktier skulle tas 

bort. 

En grundliiggande princip iir att fondens medel skall placeras s<I att ris

kerna för förluster fördelas pi1 ett si1 liimpligt siitt som möjligt. En aktiefond 

far cliirfiir inte inneha viirdepapper fr[1n en och samma utfärdare i vidare mån 

iin att dösa totalt representerar l!J r; av fondens värde. 1 en aktiefond far 

inte heller ingii mer iin S ~:;. av röstviirdet för samtliga aktier i ett och samma 

aktiebolag. I en inom finansdepartementets finansmarknadsavdclning upp

riittad pnimemoria ( Ds 1989:71) En ny aktiefondslag föresbs bl. a. en all

miin anp~1ssning till en avreglerad kreditmarknacl, en anpassning till EG. 

minskad detaljstyrning av fonderna samt en viss utvidgning av placerings-

miijligheterna till att under vissa förutsättningar omfatta ~1ven optioner och 

36 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del I 
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tcrminskontrakt. Promemorian har nyligen rcmissbchandlats. Min avsikt iir Prop. 1989/90: 110 
att senare i {1r liigga fram ett förslag p;'1 grundval av promemorian och vad 

som framkommit vid remissbchandlingen. 

Reglerna om aktiesparfonderna finns i lagen ( 1978:428) l>m aktiesparfon

tlcr. Verksamheten omfattas i huvudsak av 1974 iirs aktidondslag. Aktie

sparfonder tilli1ts dock i princip endast att förviirva svenska aktier inregistre

rade vid Stockholms fondbörs. Utdclning: till deliigarna iir inte tilbten. An

dclsiigarna beskattas \"id inlösen av fondandelar pi.i samma siitt som delägare 

i vanliga aktiefonder. Vissa s;irbcstiimmelscr finns dock för bestiimmande av 

ingi1ngsviirdct. Vid allemanssparandets införande upphörde möjligheten till 

nya insiillningar. I promemorian En ny aktiefondslag föresbs aktiesparfon

derna fo möjlighet att ombildas till aktiefonder eller alternativt skifta ut sina 

tillgi1ngar. 

Aktiesparfonder iir inte skattskyldiga för avkastningen p[1 tillgimgarna i 

fonden 13 ~första stycket lagcn ( 1978:423) om skattcliittnadl~r för vissa spar

former!. Reavinstbeskattning sker enligt samma regler som för vanliga aktie

fonder. Dnck kan en aktiesparfond - pii grund av utdelningsförbudet - inte 

undgii beskattning av reavinster p<I yngre aktier genom vidareutdelning. 

Reglerna om allemansfonderna finns i lagen ( 1983:890) om allemansspa

rande. Även deras verksamhet grundar sig i stort pii 1974 <lrs aktidondslag. 

De för placera förvaltade mcdcl iivcn i olika typer av statspapper. Det sam

manlagda viirdet av dessa for dock inte överstiga 25 ~:~ av fondförmögenhe

ten. I likhet med övriga aktiefonder for allemansfonderna inte inneha värde

papper fr{111 en och samme utfärdare motsvarande mer än 10 % av fondens 

viirdc. Allemansfonderna för inte heller lämna utdelning. 

Allemansfonderna är liksom aktiesparfonderna inte skattskyldiga för ut

delnings- och riinteinkomster. Allemansfonderna iir även helt befriade frän 

reavinstbeskattning av aktier och andra värdepapper. Fonden är skattskyldig 

endast för inkomst av annan fastighet och inkomst av rörelse (7 S 6 mom. 

SIL). Andclsiigarna i allemansfonderna är helt befriade frän skattskyldighet 

för vinst vid inliisen av fondandelarna. 

Genom lagstiftning hösten 1989 har fr. o. m. den 1 februari 1990 ytterli

gare en form av aktiefonder introducerats (prop. 1989190:34. NU 14. Sf"S 

l lJ89: 1079). I dessa fonder skall försiikringsföretag placera premiemedel av

seende en samtidigt införd ny form av livfi.irsiikringar. livförsiikringar med 

aktidondsanknytning ( unit linked-försiikringar). Även försiikringspremie

fondcrna omfattas i huvudsak a\· rcglcringen i aktiefondslagcn. Utddning 

fr<'in fonderna for-· bortsett frfo kostnadstiickning- endast användas till för

viin· <t\' nya fondandelar eller för utbetalning enligt försiikringsvillkoren. För 

försiikringstagaren behandlas försiikringcn skattemiissigt pil samma siitt som 

andra livfiirsiikringar. Genom att utdelningen beskattas hos försäkringsföre

tag:ct enligt antingl'n K- eller P-försiikringsn:glcrna blir sparande genom liv

fi.irsiikring mcd fondanknytning skattemässigt likstiillt med sparande i kon

ventinnell livförsiikring:. 
Skälen för mitt förslag: lnvestmentföretag och aktiefonder utgör td slag 

av mellanhandsiigarc. Friigan g:iillcr i vilken utstriickning siidana över huvud 

taget skall bcskattas. Hiir finns olika möjliga synsiitt. Mcllanhiindcrna kan 
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för det första ses en hart som fiirvaltarc a\' de slutliga finansiiircrnas spa- Prop. 1989/90: 11 () 
rande. Med ett s;ldant synsiitt finns skiil att eliminera all kedjebeskattning. I 

praktiken skulle detta innebiira att all mottagen utdelning och alla realise-

racle kapitalvinster skulle \'ara skattefria. Å andra sidan iir det nödviindigt 

att med en eller annan metod beskatta avkastningen p[1 de inkomster mellan-

handen erhitlkr. si1 att inte indirekt iigande för en förrniinligarc behandling 

iin direkt iigande. 

Med ett annat synsiitt ifri1gasiitts sjiilva utgimgspunkten för ovanst<"iende 

liisning. niimligen att mellanhanden ses som en rL·n kapitalfiirvaltare. Exem

pelvis har kapitalvinstkommitkn framh~llit att investmentföretagen spelar 

en akti\' roll pii kapitalmarknaden och i ekonomin genom att agera gentemot 

företagen och delta i bl. a. olika omstruktureringsbeslut. I detta avseende 

skiljer de sig frfö1 exempelvis aktiefonder. Aktiefondernas agerande p[1 

marknaden iir mer passivt. 

För kapitalvinstkomrnitten utgjorde investmentföretagrns karaktiir av 

"monitorer" med aktiv kontroll av företagen ett argument mot liittnader i 

heskattningen. Ägarutredningen föste {1 sin sida stort avseende vid att invest

rnentförctagens inflytande fiirsvagats under senare i1r nch föreslog att för

iindringar i invcstmentförctagens beskattning borde iiverviigas. 

Enligt dagens regler beskattas en reavinst pi1 iildrc aktier till 50 r·.;.,. Vid en 

skattesats pi1 48 (; - inkl. vinstdelningsskatt - ger detta en beskattning av 

den nomindla vinsten p(t 2..:l ~:;. En full nominell beskattning som jag före

slagit vid juridiska personers aktieförsiiljningar skulle innebiira en beskatt

ning pii :\Il ( .. ;..Till bilden hör ocks;i den nyligen beslutade höjningrn av skat

teplikten fri·1n 40 till 50 r:;.. av reavinsten. En full nominell beskattning torde 

försvaga invcstmentföretagens möjlig:hctn att spela en aktiv roll pi1 aktie

marknaden och gentemot de iigda företagen. Omstruktureringar av aktie

portföljen skulle bli mer kostsamma. 

fiir vanliga aktidundcr och för aktiesparfonder·- med fondernas skattefri

het vid försiiljning av iilclre aktier- skulle skatteskiirpningen bli iinnu krafti

gare iin for investmentföretagen. An mer skulle detta givetvis gälla allemans

fonderna. En isolerad skattefrihet för aktiefondernas reavinstn skulle i1 

andra sidan skapa en obalans i förhilllandc till investmentföretagen. 

Mellan direkt och indirekt iigande föreligger i dag olika slag av bristande 

neutralitet. Direkt iigande iir siilunda förm;inligare iin indirekt iigande via 

sädana mellanhiinder som beskattas i ett eller annat avseende. Å andra sidan 

iir vissa former av indirekt iigande - genom aktiesparfonder och siirskilt alle

mansfonder - förmt1nligare behandlat iin direkt iigandc. 

Till de niimnda bristerna pi1 neutralitet bidrar ocks;I den olikartade be

handlingen av utdelningsinkomster nch realisationsvinster i olika led. 

Av betydelse för mitt stiillningstagande iir mitt fiirslag till ny aktiebeskatt

ning för fysiska personer (avsnitt 6.3 och 6.5). Jag avser i första hand den 

större likabehandling mellan beskattningen av utdelningsinkomster och rea

vinster som mitt förslag innebiir. En mer lika behandling av direkt och indi

rekt sparande uppnas ocksit genom mitt förslag till beskattningen av avkast

ningen pi1 indirekt sparande. Ett visst avsteg fran strikt likformighet görs 

dock i syfte att itstadkomma en sparstimulans dels genom att avkastningen 
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p;'1 pensionssparanck beskattas med 10 r:;. fiir tjiinstepensioner och med Prop. 1989/90: 110 
15 r;- för (ivrigt pensionssparande. dl'ls gl'nom att allemanssparandet. si1viil 

i bank snm i allL·mansfond. lx·skattas med samma 20 ''i·. 

I lagr;idsremissen ans<'1gs de sUrpningar ·- i förhiillande till nulaget - be

trMfande b~·skattningen av dl'liigarna i allemansfonderna utgöra ankdning 

att behi1lla nuvarande principiella skattdrihct för sjiilva allemansfonderna 

för att uppn~1 L'n tillriicklig stimulans av denna sparform. Det finns anledning 

att omprörn st:illningstagandet. För andelar i allemansfonderna innebiir mitt 

förslag - trots sbrpningen i jiimfiirdse med nuvarande fullstiindiga skatte

frihet - siirskilt gynnsamma vinstberiikningsregkr. Endast tv<I tredjedelar av 

en vinst blir skattepliktig och tvi1 tredjedelar av en förlust avdragsgill (avsnitt 

(1.3...1 och 6.5.5). Fiir andelar i andra aktiefonder iir en vinst eller en förlust i 

sin hl'lhl'l skattepliktig resp. avdragsgill. Dl~nna siirbehandling av sparandl't 

i alkmansfonderna utgiir en avseviird stimulans av denna sparform. Enligt 

min mening finns det inte tillriickliga skiil att dessutom siirbehandla sjiilva 

allemansfonderna. Det finns helln intl' tillr:ickliga skiil att behandla aktie

sparfonderna L'lkr forsiikringspremiefonderna annorlunda iin vanliga aktie

fonder. Alla slags aktidondcr bör beskattas enhetligt. 

Mot denna bakgrund biir L'nligt min mening följande krav stiillas pi1 bc

skat tningen av nlika mcllanhiinder. Fiir det första kriiver neutralitet mellan 

direkt och indirekt iigande att beskattningen hos ml'llanhanden i princip eli

mineras. För det andra bör skattereglerna utfnrmas s{1 att det intl' blir för

mimligare med indirekt iin med direkt iigandc. För det tredje bör olika mcl

lanhiinder beskattas p{1 l'tt och samma siitt. För det fjiirdc bör beskattningen 

a\· mellanhiinder 111iijliggöra omplaceringar av aktieinnehavet. 

Gemensamt för de olika modeller som övcrviigts iir en skattefrihet för ut

dL'lningar, antingen genom en formell skattefrihet för mottagen utdelning el

kr genom skatteplikt for mottagen utdelning och avdragsriitt för himnad ut

delning. Vidare antas intiiktsriintor vara skattepliktiga neh utgiftsriintor av

dragsgilla. Den senare regeln iir nödviindig s;i att avkastningen pi1 sparandet 

hos mellanhanden blir förem{il för beskattning- liksom hos den slutlige iiga

rL'll. 

ri)r att miijliggiira mellanhandens omplaceringar i aktieportföljen iir det 

emellertid nöd\'iindigt att införa liittnader i reavinstbeskattning.en. t. ex. ge

nom n:igon forma\ avdrag. En s~idan lösning kana\' naturliga sbl inte elimi

nera kostnaden för omplaceringar. 

:Vhit den bakgrunden förefaller enligt min mening en skattefrihet för rea

\'instcr hos mcllanhandsiigarc motiverad. Denna skattefrihet ger emellertid 

en förm{rn för indirekt iiganlk jiimfi.irt med direkt iigande - ens. k. sparbös

scdkkt - och strider diirmed mot det andra av de krav som ställts upp. 

Skillnaden i ;·1rtig avkastning till det indirekta iigandets fördd iir lx'roende 

av nominl'll v:trddiiriindring oeh omsiittningstakt hos aktieportföljen vid di

rektiigandL'. Vid en omsiittningshastighet pi1 ]() - 15 <:·;..\'id direktiigandc och 

(i r;. - 12 '; viirdefiiriindring ger sparbösSL'dkktl'n en genomsnittlig skillnad 

pi1 ca 0.5 procentenheters iirlig a\'kastning till det indirekta iigndets förmilll. 

En s:idan skillnad skulle öka intresset för indirekt iigande. För aktiespa-

rande genom inves1menthnlag blir \'isserligen skillnaden i avkastning inte be-
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sh1ende. cb man för riikna med en anpassning upp<it i aktiekursen som gör Prop. 1989/90: 110 
alt avkastningen efter skatt p<i marginalen iir lika med vad som giilkr vid 

direkt iigande. Sparbösseeffekten kapitaliseras i ett högre marknadsviirde 

för aktierna. För aktiefnnderna diiremot p~1verkas inte andelarnas viirde. 

Gemensamt iir dock att andden indirekt aktidgande ökar pi1 det direkta 

iigandets bekostnad. 

Vid skattefrihet för reavinster p<'1 aktier hos mellanhiinderna kriivs kom

penserande i1tgiirder med syfte att likstiilla indirekt och direkt iigande. Ett 

enkelt alternativ iir nägnn form av schablnnbeskallning av aktieinnehavet. 

Niviin pii denna schablonbeskattning bi.ir viiljas si1 att sparbi.isseeffekten eli

mineras. En skatt pi1 ca 0.5 ~;. av aktiernas marknadsviirde skulle motverka 

denna effekt. För all underliitta beriikningen av ska!lepliktig inkomst bör 

skatten utformas som en skattepliktig schablonintiikt. \kd en skattesats pi1 

30 (:;- blir motsvarande schablonintiikt ca 1.5 c·;-. Jag iiterkommer strax till 

behovet av en differentiering av schablonint:ikten. Underlaget för schablon

intiikten bör utgöras av marknadsviirdet vid beskattnings;lrets ing{111g p~1 ak

tier och - vid reavinstbeskattningen - andra med aktier jiimstiillda viirdepap

per (jfr avsnitt 6.5.5). 

Mottagna utdelningar och riintor bör vara skattepliktiga och liimnad utdel

ning avdragsgill. I princip bör oeks<"1 avdragsriitt föreligga för utgiftsriintor 

och förvaltningskostnader. Av praktiska skiil biir förvaltningskostnaderna 

vara avdragsgilla i sin helhet. alltsi1 iiven till den del kostnaderna avser t. ex. 

omplaceringar i aktieportföljen. 

Så här li'1ngt överensstämmer mina förslag med de förslag som URF lagt 

fram. Med den hiir utformningen av reglerna skulle emellertid effekterna bli 

olika för investmentföretag och aktiefonder. Det finns diirför anledning att 

överviiga vissa kompletteringar. 

lnvestmentföretagen skulle genom uppli1ning till 15 <:t av aktieviirdet och 

vid 10 Si:· riinta kunna skaffa sig avdragsgilla räntor som kan kvittas mot scha

blonintäkten. Aktiefonderna - som inlL' f<ir ta upp hin - saknar denna möjlig

het. Skattereglerna skulle allts<I ge incitament till viss beli'ming hos invest

mentföretagen och därmed till viss expansion. hirslaget skulle i elen delen 

ensidigt gynna investmentföretagen i förhiillandc till aktiefonderna. Denna 

bristande neutralitet har ocksii framh<lllits vid remissbehandlingen. En i och 

för sig tiinkbar lösning skulle vara att tilliita en viss skuldsiittning för aktie

fonderna. En s~1dan iindring skulle dock strida mot aktiefondernas syfte och 

inger även i iivrigt betiinkligheter. I lagr{1dsremissen valdes en lösning i form 

av en begriinsning av avdragsriitten för riintor. Utgiftsriintor föreslogs vara 

avdragsgilla endast till den del de överstiger schablonintiikten. 

Lösningen i lagri1dsremissen tog fr~imst sikte pi1 neutralitet i beskattningen 

mellan invcstmentföretag och aktiefonder. :'lleutralitetskravet mellan obeli1-

nat direktiigande och indirekt iigancle tillgodos~tgs ocksii. Diiremot tillfreds

stiilldc lösningen inte kravet p<l neutralitet mellan bebnat direktiigande och 

indirekt beli'mat iigande. Den s.k. investmentföretagsrabatten (till den del 

den :ir skattebetingad) skulle i detta fall - li1t vara reducerad - finnas kvar. 

En enligt min mening mer liimplig avviigning mellan de skilda neutralitets-

aspekterna skulle vara att i stiillet för att begriinsa avdragsriittcn för utgifts-
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riintor difft:rentiera schablonintikten mellan investmentföretag och aktie- Prop. 1989/90: 110 

fonder. En Himplig avviigning skullt· innehiira 2 1
:;. för investmenforetag och 

I ,:'i 1 ; fiir aktiefonder. 

En annan möjlighet att eliminera skatten iivcn pii schablonintiikten iir att 

dela ut reavinster upp till ett belopp motsvarande schablonintiikten. Detta 

medför emellertid att avkastningen för den slutlige iigaren reduceras genom 

att en del av reavinsterna pii de indirekt iigda aktierna blir f(iremiil för ome

delbar utdelningsheskattning hos honom. Om reavinster svarande mot 

1.5 (:;.av aktievi·1rdet delas ut "'flyttas" förmiigenhetsbeskattningen pi10,5 (>;. 

till den slutlige iigaren genom att utdelningar beskattas med 30 1 i-·. Hiirige

lllllll uppn{1s ncutralikt i förh{1llande till dircktiigande. 

Möjligheten att lämna utdelning gäller som framgått inte för allemansfon

der eller aktiesparfonder. Ett sätt att uppnå neutralitet är att möjlighet att 

lämna utdelning införs för fonderna. För aktiefondernas del skulle proble

met enligt min mening fä en liimplig lösning om förslaget att tillåta dessa att 

ombildas till aktiefonder genomförs. Som framgått har förslaget just remiss

bchandlats. Ett slutligt ställningstagande för därför anstå tills senare i år. 

Den principiella skattefriheten för investmcntförctag och aktiefonder gör vi

dare att det saknas motiv för att ge dessa möjlighet till survavsättning. 

De av mig föreslagna rt•glerna uppfyller p;i ett rimligt siitt de olika krav 

som hör stiillas pi1 beskattning av mellanhiinder. Kedjebeskattningen iir i 

princip eliminerad, mellanhanden har möjlighet till skattefria omplaceringar 

av sitt aktieinnehav oeh reglerna ger i kombination med de regler som före

slagits hetriiffande beskattningen av fysiska personers aktieinnehav en rimlig 

hal<ms vid behandlingen av dirl'kt och indirekt aktieiigandc. Reglerna iir 

ocksi1 relativt enkla. Priset för enkelheten ligger i det sd1ablonmiissiga insla

gL't. Föriindringar av de förutsiittningar Stllll schablonen grundas pil kan i 

princip aktualisera justeringar. Behov.:t av stabila skatteregler gör emeller

tid att det först vid avseviirda föriindringar hör framst{1 som motiverat med 

s~tdana justeringar av de förL'slagna procentsatserna. 

De fiirL'slagna regkrna innebiir - till skillnad fr~in vad fallet iir för invest

mentfiirdagen - en skatteskiirpning för aktiefonderna. Detta iir en följd av 

att aktiefonderna l'nligt dagens skatteregler behandlas förmi111ligare iin in

vcstmL'ntfiiretagen bl. a. avseende reavinstbeskattningen av iildre aktier. 

!\kd de nya reglerna skulle iiven aktiefonderna kunna siinka skatten ge

nom iikad utdelning. Relativt sett torde dnck en enhetlig tilliimpning av de 

fiireslagna reglerna p:i s:iviil invcstmentföretag som aktiefonder innebiira en 

mer neutral skattemiissig behandling av de tv:i slagen av mellanhiinder. 

De nya reglerna om investmcntföretags och aktiefonders bL'skattning 

finns i 2 * 10 mnm. SIL. 

8.8.2 Banker och andra finansiella institut 

Mitt förslag: Den nya modcllL'n för beskattning av företag tilliimpas 

generellt och omfattar iiven banker. fondkommissionsbolag. kredit

aktiebolag och finansbolag. Innehavet a\' fordringar och viirdepap-
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per - lagret - skall viirderas enligt generella regler. Lagret far inte tas 

upp till lägre viirde iin det liigsta av anskaffningsviirdet eller det verk

liga värdet, Higsta värdets princip. I den mirn en fordran är osäker 

t. ex. pil grund av en s. k. Hinderrisk for detta beaktas inom ramen 

för denna regel. Riitt till survavsiittning skall tillkomma iiven dessa 

företag. 

URF:s förslag: Överensstiimmer med mitt med den skillnaden att URF 

föresliir en alternativ viirderingsregel. Enligt denna for de finansiella frireta

gens fordringar pii allmiinheten exkl. utliming till staten och kommuner tas 

upp till 99 r;. av det samlade anskaffningsviirdet. 

Rcmissinstanserna: Förslagets allmiinna uppliiggning bedöms genom

g<knde positivt eller liimnas utan erinran. Den kritik som framförs gäller 

främst att de finansiella företagens behov av reserveringar för risker inte be

aktats tillriickligt. Förslaget anses allvarligt missgynna företag inom den fi

nansiella sektorn. Riksbanken ifri1gasiitkr dock detta. Banki11.1pck1ionen an

ser sig inte kunna bortse ifrim att negativa effekter kan uppkomma för de 

finansiella företagen. 

Bland de önskemM om en längre g[iende nedskrivningsrätt som förs fram 

miirks - att nedskrivning för potentiella, framtida förlustrisker hör fii göras 

friin det lägsta viirdet för alla fordringar·- att 2 - 3 r;;~ nedskrivning är moti

verad - att nedskrivning fritn liigsta viirdet bör medges iiven för aktier och 

valutor - att iiven s. k. off-balance-sheet-poster bör ing{1 i underlaget för en 

seh<1 blonmiissig nedskrivni ngsriitt. 

Vidare pi1pekas fri1n de finansiella företagens sida att survunderlaget 

maste anpassas till de siirskilda riskförhiillanden som giiller inom den finan

siella sektorn. K-surven uppfyller inte detta krav eftersom dessa företag har 

ett litet eget kapital. 13ankinspektionen föreslär att avsättning skall fä beräk

nas pä ett underlag motsvarande kapitalbasen. Riksbanken pekar pi1 att ut

rymmet för bokslutsdispositioner generellt sett blir mindre för finansiella än 

icke-finansiella företag. 

Bakgrunden till mitt förslag: Reglerna i 14 * BFL om viirdering av omsiitt

ningstillgimgar iir i huvudsak tilliimpliga p<°1 de finansiella företagen. Det in

nebiir att liigsta viirdets princip giiller. Lagret får inte tas upp till högre viirde 

än som motsvarar det Wgsta av anskaffningsviirdet och verkliga v~irdet. 

Bankernas innehav av statsobligationer far dock enligt 4 kap. 4 § bankrö

relselagen ( .1987:617) i vissa fall viirderas över verkliga viirdet. men inte över 

anskaffningsviirdet. 

Vid beskattningen giiller inte de allmiinna nedskrivningsreglerna (punkt 

2 av anvisningarna till 41 * KL). I stället gäller att lager i form av aktier. 

obligationer. limefordringar och liknande tillgi\ngar- viirdepapper- inte "för 

tas upp till liigre viirde iin vad som med hiinsyn till risk för prisfall m. m. 

framstär som skiiligt'" (punkt 3 av anvisningarna till 41 * KL). 

RSV har utfärdat anvisningar fiir v;irdering av lager hos banker och andra 

finansiella företag (RSV Dt 1984:23). 
För banker giiller att U111efordringar bh skrivas ned med högst 4.5 1;f av 

Prop. 1989/90: 110 
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beviljat belopp. Har l:°tllen bundits till en fast r:inta för minst ett {1r finns alter- Prop. 1989/90: 11 (l 

nativregler. Är bindningstiden högst fyra är för l(men tas upp till lligst mark-

nadsviirdet. Ar bindningstiden liingre far 11lllen viirderas enligt vad som giil-

ler för obligationer. 

Svenska obligationer fiir liigst tas upp till 85 c;.. av antingen summa an

skaffningsviirden eller summa markna<.lsviirden. Med obligationer jiimst:ills 

bl. a. statsskuldviixlar. kapitalrnarknadsreverser. hankeertifikat och fiirlags-

1~\ Il. 

Utllindska obligationer oeh valutor far tas upp till Higst 70 1)(. av antingen 

summa anskaffningsvärden eller summa marknadsv:irden. Nedskrivningar 

pi1 fordringar hos utliindska hankföretag och bankirer för ske med högst 

30 r.:;. av beviljat belopp i uföndsk valuta och med högst 15 r:;.. av beviljat 

belopp i svensk valuta. 

Aktier i ett visst företag fiir tas upp till summa anskaffningsviirden eller 

liigst 60 "i· av summa marknadsv:irden. Övriga viirdepapper for tas upp till 

summa anskaffningsviirden eller lligst 95 r'.; av summa marknadsviirden. 

Fiir garantiförbindelser godtas en reservering om 2 ~:f- av utesti1ende ga

ranti förbindelser. 

Finansbolagen har i princip samma reserveringsmöjligheter som ban

kerna. Under <iberopande av att de anses ha en mer riskfylld verksamhet har 

de dock getts möjligheter till större nedskrivningar av sina l:J.nefordringar iin 

bankerna. Kontokortsfordringar för skrivas ned med 6 t;{. p{1 utestäende be

lopp och öHiga l[tllefordringar - inkl. factoring - far skrivas ned med 5,5 t;·f:, 

pi1 beviljat belopp. Ulllcfordringar som har säkerhet i fastighetsinteckning 

inom 75 f'{. av uppskattat viirde ffir skrivas ned med 4 f'(. Värdepapper för 

tas upp till liigst 95 1>;. av antingen summa anskaffningsviirden eller summa 

marknadsviirden p{1 balansdagen. 

rondkommissionsbolagen för giira nedskrivningar med 4,5 s; p{1 beviljat 

belopp p{1 limefordringar som uppkommit i samband med fondkommissio

nlirsverksamheten. Vidare far handeblagcr av aktier tas upp till Higst an

skaffningsviirdet eller 60 ':·i av summa marknadsv:irden p{i balansdagen. För 

övriga viirdepappn giiller samma regler som för finansbolagen. 

Av anvisningarna framg[1r att v:irderingen i r:ikenskapcrna hör godtas om 

denna inte leder till L'lt l:igre sammanlagt v:irde pä tillgi111garna än som svarar 

mot summan av de liigsta viirden som följer av anvisningarna. 

Nedskrirningar av finansiella tillgiingar förekommer i bankernas redovis

ning i form av tre olika vlirdereglcringskonton: för utlfming. valuta och obli

gationer. Dessa är inte helt "'rena" i den meningen att de alltid kan jiimställas 

med lagerreserven i ett icke-finansit'llt företag. I viss utstriickning tycks även 

företagsekonomiskt motiverad nedskrivning inga. En särskild oklarhet giil

ler i detta avseende viirdereglcringskontot för obligationer och statspapper. 

Bankernas viirderegleringskonton uppgiir till sammanlagt 64 miljarder kr. i 

boksluten för t1r 1988. Detta ger - trots de n:imnda oklarheterna - iincli\ en 

ungefärlig bild av storleken pi1 förekommande skattekonsolidering. 

Fiirt'komstt'n av viirderegkringskonton ger bankerna stora miijlighl'tn till 

resultatreglering. Detta har tidigare gett en förhi11landevis l{1g effektiv skat-

tebelastning. GentHn vinstdelningskatten och - för i\r 1989 - elen särskilda 
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vinstskatten har den bilden fiir;indrats markant. Detta var huvudskiilet till Prop. 1989/90: l I 0 
att de finansiella företagen undantogs fr:in den begränsning i riittl'n till lager-

nedskrivning som gjordes i hiistas ( prop. 1989!90:50. Sk U I 0, SFS 

I 9X9: 11121 ). Diiremot omfattas de finansiella företagen av sfokningcn av bo-

lagsskatten (SFS 19X!J:IOl<i). 

f<inansbola!! och fnndkommissionsbola!! har ocksä goda mi.ijlighetcr all 

reglera resultatet. Den effektiva skattebelastningen pä förctagsniva varierar 

dock beroende pit givna och mottagna koncernbidrag. 

I jiimförclse med icke-finansiella företag utmärks de finansiella företagen 

av att de har större delen av sina tillgangar placerade monetärt. Risker iir 

knutna till kreditgivningen. saviil den inhemska som utlåningen till ut

landet - s. k. länderrisker. 

Bankernas verksamhet innebiir ocks~t ränterisker. kursrisker och valuta

risker. Diirutövcr finns likviditetsriskcr - bristande omsiittningsbarhet - och 

administrativa risker. Även iivriga finansiella fiirL'tag iir exponerade för en 

del av dessa risker beroende p{1 verksamhetens inriktning. 

Bankerna har ett li1gt beskattat eget kapital. Däremot har de byggt upp 

stora obeskattade rcsL'rvcr genom avsiittningar till värderegleringskonton. 

Dessa är i dag ca fyra g<inger sa stora som det beskattade egna kapitalet. 

Banker och liknande institut har att uppfylla säkerhctskrav i form av kapi

taltäckningsreglcr. ~ot krav på kapitaltäckning för olika slag av placeringar. 

differentierade dtcr risken. skall svara en kapitalbas. Intill nyligen utgjordes 

kapitalbasen dels av det egna kapitalet definierat som det beskattade egna 

kapitalet. dds av förlagslän och obeskattade reserver. 

För bankaktiebolag utgörs det egna kapitalet av det beskattade egna kapi

talet. För sparbankerna betraktas de egna fonderna som eget kapital. Före

ningsbankernas medlemsinsatskapital och övrigt beskattat eget kapital riik

nas som eget kapital. 

Genom lagstiftning hösten 1989 har nya skiirpta kapitaltiickningsregler in

förts (pnip. 1989/9():.JJ. NU I :'i. SFS 1989: HIX6- )()%). De nya reglerna trädde 

i kraft den I februari J lJl)U och umfattar banker ueh andra kreditinstitut. De 

nya skärpta kapitalkraven skall vara uppfyllda vid utg{mgen av ~ir 1992. Den 

nya lagstiftningen grundar sig p{t förslag frirn kapitaltäckningsgruppen ( Ds 

1988:70) som i sin tur gi\r tillbaka pft ett förslag av den s. k. 13aselkommitten. 

ett samarbetsorgan för eentralbankerna inom 10-gruppen. 

Enligt de nya reglerna skall kapitalbasen vid varje tidpunkt utgöra 8 c:;. av 

placeringarnas v:irde och renodlas till att uteslutande bestit av inbetalt kapi

tal. Kapitalbasen skall bestit av primiirt nch supplementiirt kapital. Det pri

miira skall utgöra minst hiilften av kapitalbasen. 

Till prim:irt kapital riiknas beskattat eget kapital. Vidare far 70 (t .. av viir

dcregleringskontona riiknas till primiirt kapital. Yiirderegleringskonton räk

nas med utan begriinsning till det beskattade egna kapitalets storlek. Fiir fi
nansbolagen r:iknas 70 ('~· av överavskrivningar p;i uthyrd egendom till pri

märt kapital. 

Till supplcmL'nt:irt kapital riiknas fiirlagslitn. Dessa mi'1ste löpa p:1 minst 

fem [1r för att till nominellt belopp riiknas in i kapitalbasen. Förlagshcvis eller 

andra skuldfiirbindclser med <iterst;'1ende löptid understigande fem är för tas 
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upp till begränsat belopp enligt vissa närmare regler. Förlagslånen får till- Prop. 1989/90: 110 
sammans inte övcrstiga hiilften av primiirkapitalet. Bankinspektionen kan 

bestiimma att ytterligare reserver/nya instrument fär räknas in i kapitalba-

sen. 

De nya reglerna innt:bär skärpningar jiimfört med gilllande regler vad av

ser kapitaltiickningskravet. Samtidigt innebär de att kapitalbasen utvidgas. 

Skälen för mitt förslag: Det är angeläget att den nya modellen för beskatt

ning av företag. sä ltmgt möjligt. kan tillämpas generellt. Det innebär bl. a. 

att reglerna om avsättning till skatteutjämningsreserv bör ti!Himpas för de 

finansiella företagen. 

Mitt förslag i denna del omfattar de företag som lyder under kapitaltäck

ningsregler. dvs. banker, finansbolag. fondkommissionsbolag och kreditak

tiebolag. Hypoteksinstituten omfattas ocksä av de nya kapitaltiickningsreg

lerna. Sveriges allmänna hypotekshank. Konungarikets Sveriges stadshypo

tekskassa och hypoteksföreningarna tillhör den kategori skattskyldiga som 

för närvarande beskattas efter 40 %·. De har möjlighet att göra avdragsgilla 

avsättningar till reserv- eller säkerhetsfond upp till en viss nivå (2 § 8 mom. 

SIL). URF har inte tagit ställning till frägan om surv skall tillämpas pä de 

ifrägavarande instituten med hiinvisning till den piigi1ende översynen av hy

potekslagstiftningen 111. m. Betänkandet ( SOU 19H9: 103) Hypoteksinstitu

ten i framtiden har just remissbehandlats. Jag anser att den fortsatta bered

ningen i det lagstiftningsärendet bör avvaktas. 

Statens bostadsfinansicringsaktiebolag (SBAB) h<tr - liksom hypoteksin

stituten - rätt till avdrag för avsiittning till reservfond upp till en viss nivå. 

Fr{1gan om SBAB:s framtida beskattning bör avgöras i samband med att 

ställning tas till hypoteksinstitutens beskattning. Avdragsriitten för SBAB 

bör diirför tills vidare inte ändras. Med hänsyn härtill bör inte heller SHAH 

fä riitt till survavsiittning. 

Jag föreslär att bankers m. fl. innehav av fordringar och värdepapper skall 

värderas enligt generella regler - punkt 2 av anvisningarna till 24 § KL. 

Detta innebär att tillgimgarna inte får tas upp till lägre värde än det högsta 

värde som iir tillätet enligt BFL. [ den mim en fordran iir osäkert. ex. pi1 

grund av ens. k. länderrisk för detta beaktas inom ramen för denna regel. 

I fräga om varulager i allmänhet föreslär URF en alternativ värderings

grund. Enligt denna fär varulager tas upp till liigst 95 Si: av det samlade an

skaffningsvärdet. Även i fråga om banker m. fl. föresiits en alternativ värde

ringsregel. Enligt denna för de finansiella företagens fordringar på allmänhe

ten exkl. utläning till staten och kommuner tas upp till 99 r;; av det samlade 

anskaffningsviirdet. [posten utliining till allmiinheten ing{1r all utliining utom 

utlfming till andra finansinstitut. Företagscertifikal räknas som värdepapper. 

Vid behandlingen av värderingen av lager i allmänhet har jag godtagit en 

alternativ schablonviirdering till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet 

(avsnitt 8.3.1 ). Detta mindre avsteg ifrän den strikta tillämpningen av liigsta 

viirdets princip enligt BFL motiverades av hänsyn till den praktiska ti!Himp

ningen. 

För de nu aktuella företagen är läget nt1got annorlunda. Kreditinstituten 

torde ha skyldighet att alltid skriva ned viirdct på individuella fordringar som 
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inte kan viintas inflyta med fullt belopp. Någon schablonmässig viirdaing Prop. 1989/90: 110 
eller kollektiv viirdering blir allts{1 inte aktuell fi.ir dessa företag. Av det an-

förda följer att en schablonregel - som utgi1r ifri"in anskaffningsvärdet - är 

obehövlig för kreditinstituten. Denna uppfattning bestyrks av vad som fram-

kommit vid n::missbehandlingen. 
Fr~1n dt: finansiella företagens sida framh{11ls ett siirskilt reservcringsbehov 

för de risker snm är förknippade med verksamheten. En reserveringsmöjlig

hct blir - framh{11ls det - utgt1 fr{1n liigsta värdet. Enligt min mening saknas 

det dock anledning att medge riskrdaterad nedskrivning för framtida - po

tentiella - risker. dvs. vid sidan av det hiinsynstagande till alla förekom

mande förlustrisker som följer av värderingen enligt lägsta värdets princip 

enligt BFL. Risktagandet bör i stiillet föerspeglas i det egna kapitalets stor

lek. Kapitaltiickningsreglerna utgör diirvid ett centralt styrinstrument. 

Som framgMt av min redogörelse för bakgrunden till mitt förslag har nya 

kapitaltiickningsregler nyligen antagits. Mitt nu framlagda förslag föranleder 

att kaµitaltiickningsreglerna behöver justeras. Jag avser att senare i ;'ir i1ter

komma med ett förslag om detta. 

8.8.3 Skadcförsäkringsförctag 

Mitt förslag: I likhet med förslaget betriiffande finansidla företag slo

pas miijligheten för skadeförsiikringsföretag att bygga upp obeskat

tade viirderegleringsreserver. Avdragsriitten för avsiittningar till sfiviil 

regleringsfond för trafikförsiikring som utjiimningsfond slopas. Yär

dercgleringsresen er ilterföras till beskattning vid överg{rngen till det 

nya systemet. 

En niirmare granskning görs av grunderna för avsiittning till siiker

hetsfond för att rn klarhet om denna rymmer inslag av skattekonsoli

dering. Min avsikt iir att skacleförsiikringsbolagen efter den företagna 
granskningen skall fo möjlighet till survavsiittningar. Granskningen 

skall iiven omfatta konsekvenserna av en Mt:rföring till beskattning av 

regkringsfond för trafikt'örsiikring och utjiimningsfond. 

URF:s förslag: Övercnsstiimmer i stort sett med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget till iindrade regler bt:miits positivt eller liim

nas utan erinran. De krifoka synpunkter som framförs giiller friimst den 

överg~rngsvisa iiterföringen till beskattning av regleringsfond för trafikför

siikring och utjiimningsfond. Srcnska försiikringsbolag.1· riksfärhund och 

Folksam framh~lller att i friiga om ömsesidiga bolag utjiimningsfonden tillhör 

försiikringstagarna och iir avsedda för att reducera behovet av omedelbara 

premieföriindringar vid resultatsviingningar i försiikringsrörelsen. Folksam 

framh:dler att den föreslagna avskattningen skulle innebiira en mycket stor 

piifrestning för dess konsolideringskapital. folksam pätalar vidare att försla

g.:t försiimrar de ömsesidiga försiikringsbnlagens konkurrcnsmiijlighet. 

Folksam förutsiitter att diskussioner med berörda försiikringsbolag kommer 

till sttrnd. En möjlig lösning skulk' vara att utjiimningsfonden får överföras 571 



till rL'scrvfonden. Fiirsiikri11gsi11spek1io11('11 och Svenska försiikringsbolags Prop. 1989/90: 110 
riksförbund anser att en reserv grundad p<I det egna kapitalet iir otillriicklig 
för skaddiirsäkringsbolagL'n. Inspc..:ktioncn förordar att 70 <;;,. av säkL'rhcts-

resL'rvcn ocksi1 for ingi\ i underlaget för surv. RSV ifri1gasiitkr om möjlighet 

till survavsiittning alls bör mL'dges m.:d hiinsyn till riitt.:n till avsättning till 

siikerhetsr.:scrv. Svenska försäkringsbolags riksförbund förutsätter att g.:-
nomsnittsmetodL'n liksom hitintills skall rn tilliimpas p(1 försiikringsförcta-

gens lag.:r av viirdL'papp.:r i stället för FIFU-metodcn. 

Bakgrunden till mitt förslag: Skadeförsiikringsföretag beskattas för över

skott av försiikringsrörelsen (2 ~ 6 mom. SIL). Det iir allts<'i fräga om en nct

tovinstbeskattning. Vid beriikning av överskottet viird.:ras lagret i form av 

värdepapp.:r 111. m. enligt samma principer som för de finansiella företagen 

(avsnitt 8.8.2). 

Det som skapar särskilda sv[irighct.:r vid vinstberiikningen iir inte lager

viirderingen utan de avsiittningar till olika typer av fonder som görs för att 

tiicka förpliktdserna enligt försäkringsavtalen. Utgiingspunk!L'n för dessa 

avsiittningar iir den av försiikringsinspektionL'n faststiillda nnrmalplanen. 

l normalplanen föreskrivs hur uppskattningar av förväntade skadcutfall 

skall göras för de olika försäkringsomr<'ldena. Den slutgiltiga skaderegle

ringen kan i vissa fall göras lång tid dter skadans intriiffand.:. Normalplanen 

innebär därför att hänsyn skall tas till utgiftsstegringar pi1 grund av liinehöj

ningar. inflation m. m. Bedömningen av utgiftsstegringarnas storlek görs av 

respektive försiikringsbolag. Normalplanen syftar till att försiikringsbolagen 

gör tillräckligt stora avsiittningar si"1 att förpliktelserna kan fullgöras. 

Summan av avsiittningarna motsvarar vad som brukar kallas för försiik

ringstekniska skulder. De försäkringstekniska skulderna utgörs av följande 

poster. 

Premiereserven är den del av premieinkomsterna vid bokslutet som hän

för sig till kommande är och utgör viirdet av företagets ansvarighet för kom

mande - ännu inte inträffade - försiikringsfall pii grund av löpande försiik

ringar. 
Ersättningsreserven utgör det beriiknade viirdct av iinnu inte utbetalda 

försiikringsersättningar avseende redan intriiffadL' skador. Ersiittningsreser

ven skall även täcka inträffade men ännu ej inrapporterade skador. 

Skadebehandlingsrescrven är reserveringen för de förvaltningskostnader. 

som skadorna i ersättningsreserven kan medföra. 

Härtill kommer reservering för tilldelad i1terbiiring som inte förfallit till 

betalning. i den miin si1dan återbäring förekommer inom skadeforsiikring. 

Utöver dessa försäkringstekniskt motiverade avsiittningar har försäkrings

företagen möjligheter att göra andra reserveringar med skattemässig ver

kan. Svärighetcr att förutse kostnaderna för förviintat skadeutfall har lett till 

att försiikringsförctagcn har fött extra rescrvcringsmöjlighcter genom siiker

hetsreservcn. Den utgör ett komplement till de försiikringstckniska skul

derna och syftar ocksä till att utjämna ett skadcförsiikringsföretags stora re

sultatvariationer fr[m iir till {1r. 

Maximala avsiittningar till siikerhetsreservcn enligt normalplanen beräk-

nas genom att premieinkomsten för egen räkning inom de olika verksam-
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hetsgrcnarna multipliceras med vissa fastst:illda procentsatser. I dag ligger 

denna procentsats för flera av de viktigaste försiikringsgrcnarna på 50 %'. 

För premier p[1 i'iterförs:ikringskontrakt ligger procentsatsen pi'1 200 S'I:. Det 

finns vissa iitcrforsiikringskontrakt diir procentsatsen kan uppgii till 

l 000 <;; . Maximal avsättning till säkerhetsn:scrvcn torde. enligt försäk

ringsinspektioncns bedömning, ofta innebiira att ett bolag kan ha två svåra 

förlustilr i följd och fortfarande fullgöra sina förpliktelser mot försäkringsta

garna. 

Avsiittning till utjiimningsfonden iir en annan reservering med skattemäs

sig verkan. Den kan utnyttjas för att utjiimna resultatet mellan goda och då

liga ar. Avsiittning för göras endast niir det uppst[itt en vinst p{1 sjiilva försäk

ringsrörelsen. Vinsten skall beriiknas p{1 ett siirskilt och frän redovisnings

miissig synpunkt främmande siitt. Den största skillnaden jämfört med den 

normala vinstber:ikningcn iir det mycket försiktiga antagandet om en för

riintning p{1 -l <;:~ pä de försiikringstekniska skulderna. Fonden för tas i an

spri'1k endast för att tiicka förluster p{1 försiikringsrörelsen. Utjämningsfon

derna uppgick tillsammanlagt ca 2 miljarder kr. vid utgimgen av år 1986. 

Avsiittning till regleringsfond för trafikförsäkring iir obligatorisk. Avsätt

ning och ianspr;iktagande re!.!leras i trafikförsäkringsförordningcn 

( 1976:Yi9). Reglcringsfondcn för anviindas endast för att täcka förluster 

inom trafikförsiikring. Reglcringsfonderna uppgick till sammanlagt ca I A 
miljarder kr. vid utg~mgen m· ~1r 1986. 

Viirderegleringsreserven är skillnaden mellan placeringstillgångarnas 

bokförda viirdc enligt I:igsta viirdcts princip och utnyttjat liigsta skattemäs

siga viirdc enligt RSV:s an\·isningar. De sammanlagda avsättningarna upp

gick vid utgirngcn av iir 198(1 till ca 4.8 miljarder kr. 

Siikerhetsreserven biir inte innehälla ni1gra skattekonsoliderande mo

ment. Förutsiittningen iir dock att försiikringsinspektionens normalplan fort

löpande revideras och anpassas till den faktiska skadeutvecklingcn. Vidare 

kan hiivdas att vid maximal avsiittning till siiknhctsrescrven iir utjiimnings

fonden att betrakta som en skattcmiissig konsolidering. fonden får dock an

viindas bara för tickande av förlust p{1 sjiilva försiikringsrörclscn. 

Det finns en viss dubblering av möjligheterna till rescrvcringar. Avsiitt

ning kan göras till regleringsfond för trafikförsiikring och vidare kan 50 % 
av trafikförsiikringspremierna avs:ittas till siikerhetsreserven. Reglerna för 

avsättningar och ianspr;lktagande är dock av tvingande natur. Det iir således 

inte n{1gnn skattemiissig konsolidering i vanlig bemiirkelse. 

Avsiittning till s:ikerhctsrescrven har markant ökat under period1.:n 1983-

1986. Sammanlagt uppgick siikcrhctsreservcrna till ca 12,5 miljarder kr. vid 

utgimgcn av iir 198<1. Försiikringsföretagen har likväl under i1r 1986 endast 

utnyttjat drygt 50 r;. av maximal avsiittning till siikcrhetsreserven. Försäk

ringsföretagen har i princip haft möjligheter att fullt ut reglera sina resultat. 

Försäkringsförctag i akticbolagsform for dock ibland skatta fram ett resultat 

som motsvarar utdelningarna. 

De goda möjligheterna till rescrvcringar leder till en I;ig effektiv skattebe

lastning. 

Det friimsta s:irdraget i försiikringsverksamhet ligger i sviirigheten att för-

Prop. 1989/90: 110 
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utsäga framtida skadL'Utfall och kostnaderna för dessa. vilket kan leda till Prop. 1989/90: 11 () 
stora oförutsedda variationer i i1rsresultaten. Mot bakgrund av dessa siirdrag 

har försiikringsföretagcn vid sidan av avsiittningar av försiikringsteknisk ka-

raktiir. fött gynnsamma resultatreglerande möjligheter. 

Försäkringsrörelselagen ( 1982:713) föreskriver att försiikringsverksamhet 

kan bedrivas i tv{1 former - ömsesidiga bolag och försiikringsaktiebolag. 

De ömsesidiga ägs av sina försäkringstagare. Försiikringstagarna ~lr biide 

fordringsiigare och ansvariga för bolagets förpliktelser. Ansvaret begriinsas 

ofta bcloppsmiissigt till n[igra iirspremier. Eventuella överskott skall i princip 

tilldelas försiikringstagarna i form av i'tterbiiring eller liigre premier. Reg

lerna för försiikringsaktiebolagen finns i försiikringsrörelselagen som till stor 

del är samordnad med akticbolagslagen. 

Vissa industriJ.;oncerner har interna fiirsiikringsbolag, s. k. captivebolag. 

Ett sadant hlJlag försiikrar industriföretagets/koncernens risker. 

En försiikringskonccrn som tillhandahi1ller b;lde liv- och sakförsiikringar 

skall enligt försiikringsrörelsclagen delas upp i tvil separata bolag. försiik

ringsförctagcns J.;apitalförvaltning kan ocks{l vara placerad i ett separat bo

lag. lndelningsgrunden för denna verksamhctsgren finns dock inte reglerad 

i försiikringsrörelselagen. 

Den svenska l;lgstiftningen tillater inte finansiella koncerner best;lcnde av 

hade bankverksamhet och försiikringsrörelse. Denna typ av koncerner finns 

utomlands. 

Ett ömsesidigt försiikringsförctag iir - till skillnad fritn ett fiirsiikringsak

ticbolag- skattskyldigt för alla utdelningsinkomster. En förutsiittning för av

drag för koncernbidrag fdn dottaföretag till moderföretag iir att moder

företaget skulk ha kunnat ta emot utdelning skattefritt fritn dotterföretaget. 

Ett iimsesidigt skaddörsiikringsbolag kan diirför fa avdrag för ett lämnat 

koncernbidrag men kan - enligt nuvarande regler - aldrig vara mottagare av 

ett avdragsgillt koncernbidrag (2 * 3 mom. första stycket d SIL. jfr avsnitt 

8.7.1-2). 

En industrikoncern som iiger el! skadeförsiikringsbolag kan genom att 

liimna koncernbidrag diiremot kvitta sitt iiverskott mot ett underskott i 

skadeförsiikringsriirelsen som uppkummit till följd av stora rescrveringar. 

Skälen för mitt fiirslag: I linje med mitt förslag för banker m. fl. finansiella 

företag bör miijlighcten att bygga upp en nbeskattad viirdercglcringsrescrv 

slopas iivcn för skadeförsiikringsföretagcn. 

I fraga om viir<leringen a\· lager a\' viirdepappcr vill jag med anledning av 

vad som förekommit under remissbchandlingen understryka att den s. k. FI

FU-metoden ( fi.irst in - först ut) redan nu giilkr vid den skattemiissiga viirde

ringen (punkt 3 av anvisning;irna till 41 * KL). \fat förslag innebiir alltsi1 

ingen ändring i Jet avseendet. 

Avsiittningar till silv~il reglcringsfond för trafikförsiikring som utjiimnings

fond bygger p~t en resultatberiikning Slllll varken stiimmcr överens med "'nor

mal .. resultatberiikning eller med ett p;i rent försiikringstckniska grunder be

riiknat resultat. Vidare finns ekment av dubbdresef\·ering i regleringsfon

den för trafikför<ikring. Avdragsri\tten för avsiittning till dessa fonder bör 

slopas. 
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Lagräilt't har fäst uppmiirksamheten pt1 att i den mån det fortsättningsvis Prop. 1989/90: 110 
kommer att finnas fiirskrifter om avsiittning till bl.a. reglcringsfonder krävs 

en reglering för att undvika att avsiittningar för vilka avdrag inte medgetts 

beskattas vid en upplösning. Försäkringsinspektionen har i sitt remissvar 

över URF:s förslag utfäst att i siirskild ordning ta upp fragan om ändring i 

trafikförsiikringsförnrdningen ( 1976:359) diir avsiittningsskyldigheten till re-

gleringsfond och dennas användning regleras. Jag utgår ifrån att inspektio-

nen gör detta under våren 1990 och avser att senare i ar f1terkomma till bl.a. 

frågan om att avskaffa avsiittningsskyldigheten. 

Förslaget medför en viss breddning av skattebasen för skadcförsäkrings

företagen. En kvarstående oklarhet gäller dock eventuella inslag av skatte

konsolidering i siikerhetsreserven. 

URF föreslår att en närmare granskning görs av grunderna för denna av

sättning. Skadeförsäkringsföretagen föreslås likväl fä möjlighet till survav

sättning. Mot bakgrund av oklarheter kring säkerhetsreserven föreslås att 

förslaget efter den förordade granskningen omprövas i den delen. 

En si1dan granskning har ännu inte kunnat komma till stånd. Försäkrings

inspektionen framhäller i sitt remissvar att den föreslagna granskningen ut

gör ett naturligt led i inspektionens normala tillsynsverksamhet samt att en 

redan tidigare planerad översyn till följd av skattereformen behöver göras 

mer allsidig iin som ursprungligen avsetts. Bl. a. bör enligt inspektionen 

striktare regler övervägas för siikcrhctsreserven med hiinsyn till möjligheten 

till survavsiittning. 

Enligt min mening talar kravet p[1 enhetlighet i skattereglerna för att sur

vavsättning skall fä göras iivcn av skadcförsiikringsförctag. Mot den bak

grunden förefaller inspektionens förslag viilmotiverat. Regeringen har där

för samma dag som lagr;idsremissen beslutades gett försäkringsinspektionen 

i uppdrag att redovisa grunderna för avsiittning till siikerhetsreserv med an

givande av värderingen av enskilda försäkringsslag. 

Översiktliga beriikningar har gjorts dels betriiffande effekterna av en av

skattning i samband med iivergiingen till de nya skattereglerna, dels beträf

fande den löpande beskattningen enligt de nya reglerna för niigra m· de 

större skadcfiirsiikringsförctagcn. 

Den löpande beskattningen ökar n{1got genom att avclragsrättcn slopas för 

avsättningar till utjiimningsfond och regleringsfond för trafikförsiikring samt 

att värderegleringsreserven slopas. Det iir dock svi"1rt att bedöma hur mycket 

skattebelastningen ökar eftersom m~mga skadcförsiikringsföretag har möj

lighet till ytterligare avsiittningar till siikerhetsreservt:'n. Skadeförsiikrings

företagen torde följaktligen Liven med de nya skattereglerna till stor del 

kunna reglera resultaten. 

Effekterna av URF:s förslag till avskattning av de upplösta reserverna 

torde bli myckt:'t varierande fr[m bolag till bolag. Det finns företag med ett 

beskattat eget kapital som iir fyra gtmgcr sil högt som de upplösta reserverna. 

I detta fall skulle en möjlighet till survavsiittning helt och htillct eliminera 

avskattningen. Fiir andra företag uppg:ir det beskattade egna kapitalet till 

endast .3 l:(- av de upplösta reserverna. I si1dana fall blir avskattningcn av de 

upplösta reserverna stor eftersom möjligheten till survavsiittning iir liten på 
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grund av liigt beskattat L'gct kapital. I det avsl'L'ndet har rl'misskritikcn varit Prop. I 989/90: I 10 

hiird. l lagri"1dsrl'missen anfördes att fr<igan borde övl'rviigas yttl'rligarc. Re-

geringen har diirfiir gett försiikringsinspektionl'n i uppdrag att iiven utreda 

konsekVL'nserna för försiikringsföretagen av de föreslagna avskattningsreg-

lerna. De biida uppdragen skall redovisas senast den 15 maj 1990. 

Med hiinvisning till det anförda begriinsar jag mitt förslag till att nu endast 

avse slnpad avdragsr~1tt för avsiittning till viirderegleringsreserv. utjiimnings

fond och regleringsfond för lrafikfiirsiikring samt avskattning a\· värderegle

ringsresnv vid ö\·ergilngen. Jag avser att snarast möjligt {1terkomma med 

förslag i survfrägan rn.:h i fr11ga om övriga övergimgsvisa avskaltningsfrilgor 

samt till fr<igan om slopad avsiittningsskylclighct till regleringsfond för trafik

försiikring. 

8.8.4 Byggnadsf'örctag m. 111. 

Mitt förslag: IUtten till sehablonmiissig nedskrivning pt1 omsiittnings

fastigheter avskaffas. PE1gi1ende arbeten till fast pris fi"tr dol'k - som ett 

alternati\· till en viirdering enligt BFL:s regin - tas upp till lägst 97 '>;. 
av nedlagda kostnader. Miijligheten att vid värderingen beakta me

dclviirdena av de tvt1 niirmast föregi1ende heska1tnings{1ren samt bas

bcloppsavdraget i konsultrörelse avskaffas. 

llRF:s förslag: Överensstiimmer med mitt med dl'n skillnaden att p{1-

giiende arbeten till fast pris för tas upp till liigst 95 r·i av nedlagda direkta 

kostnader och att den nuvarande omedelbara avdragsriittl'n för indirekta 

kostnader för s{1dana p[1gi1ende arbL'ten beh{1lls. 

Remissinstanserna: Förslaget godtas i huvudsak eller liimnas utan erinran. 

fr~ln n;1gra h<lll förs fram önskemål om mer fiirmftnliga viirderingsregkr. 

And~a tillstyrker begriinsningen i nedskrivningsriitten under förbehall att 

uppknmna förluster diirutiiver skall få belasta resultatet i enlighet med god 

redovisningssed. BFN framhi11ler att fr[m rcdovisningsmässiga utgi'mgspunk

ter bör viirdet p{1 alla 0111sättningstillgangar inkludera iivcn de indirekta kost

naderna. 
Skälen för mitt förslag: De allmänna viirderingsreglcrna i Kl. ;ir inte till

lii111pliga pi"1 lager i form av fastigheter (omsiittningsfastigheter). I stället giil

ler enligt punkt 3 tredje stycket av anvisningarna till 41 ~ KL att sadana fas

tigheter far tas upp till liigst 85 ~:·;. av anskallningsviirdet. eller L)() !} 0111 den 

skattskyldige samtidigt gjnrl avsiittning till resultalutj~imningsfoncl. I an

skaffningsviirdet riiknas in si\viil direkta s11111 indirekta kostnader. 

I ett första steg mot en ny fiirL'tagsbeskallning begriinsades rätten till scha

blonmiissig nedskrivning pt1 dessa tillg[1ngar flir bl. a. aktiebolag (prop. 

ILJ89/lJ0:5lJ. SkUIO. SFS 1lJ8lJ:I021). 11egriinsningen. som gjnrdL'S i en siir

skild lag. inncliiir att omsiittningsfastigheter far tas upp till liigst 90 r:( av an

skaffningsviirdl't. resp. 95 r.;. om företaget samtidigt gjort avsiitlning till re

su !tal ut j ~i mn i ngsfond. 

En betydande dl'I av hyggnadsfiiretagens tillgilngar best{1r av piig:1ende ar- 576 



beten, dvs. iinnu inte avslutade projekt. Med byggnadsföretag avses hiir Prop. 1989/90: 110 
företag som bedriver byggnads-, hantverks- eller anliiggningsriirelse eller 

konsultrörelse. Vid beskattningen skiljer man pfi p[1g[1ende arbeten som ut-

förs till fast pris resp. p{1 löpande riikning. Det normala iir att arbetet vid den 

skattemiissiga bedömningen anses som ett arbete till fast pris. Skattereglerna 

för fast pris-arbeten knyter an till de regler som giiller for omsättningsfastig-

hcter. En aktivering av arbetena skall ske i bokslutet. Arbetena fftr enligt 

punkt 3 a av anvisningarna till 41 * KL tas upp till Higst 85 r;;,, av nedlagda 

kostnader - 90 ('.-(, för de aktiebolag och andra företag som omfattas av hös-

tens lagstiftning. Till skillnad mot vad som giiller för omsiittningsfastigheter 

far de indirekta kostnaderna dras av direkt. Den skattemässiga konsolide-

ringen kan allts{t uppgit till högst summan av nedlagda indirekta kostnader 

och 15 'H - eller 10 1·; - av de direkta kostnaderna. 

I fdga om arbeten som utförs pft löpande räkning giilkr andra regler. Di

rekta och indirekta kostnader för s<idana arbeten dras av löpande. Resultat

redovisningen sker i takt med faktureringen. 

I det hiir sammanhanget bör nämnas att pf1g{1ende arbeten förekommer 

iiven i konsultrörelse. I sitdan verksamhet ersätts rätten till nedskrivning av 

de direkta kostnaderna med ett avdrag om ett basbelopp. Indirekta kostna

der behöver inte aktiveras. 

Det kan ocksft nämnas att enskilda niiringsidkare med en omsiittning nor

malt understigande 20 basbelopp för tilHimpa reglerna för löpande räkning 

iiven pii arbeten till fast pris. 

Jag har tidigare redovisat förslaget till viirdering av lager i allmänhet i det 

nya systemet (avsnitt 8.3.1 ). Omläggningen av skattesystemet innebär att 

alla slag av skattemiissig konsolidering tas bort vid värdering av lager och 

liknande tillgf1ngar. Mot denna bakgrund finns det inte nitgon anledning att 

i det nya systemet behMla möjligheten till nedskrivning av omsiittningsfastig

heter. Viirderingen bör göras strikt enligt BFL:s regler. 

I fråga om pt1g.{1cnde arbeten är dock förhtillandcna något annorlunda. 

Det verkliga viirdet på bokslutsdagen kan vara svårt att beräkna. Enligt gäl

lande regler iir indirekta kostnader vid pågiicndc arbeten direkt avdragsgilla. 

En utg{mgspunkt för den nya företagsbeskattningen är att man i ett basbred

dat system med låg skattesats inte bör ha möjlighet till en mer försiktig vär

dering. av lager än som föreskrivs i BFL. Detta talar för att den skattemässiga 

behandlingen av indirekta kostnader vid pågående arbeten bör grundas pä 

redovisningsmässiga överväganden. I sitt remissvar framhttllcr BFN att från 

redovisningsmässiga utgångspunkter bör värdet av alla omsättningstill

gångar inkludera även indirekta kostnader. Jag föreslår därför att de all

männa värderingsreglcrna för lager bör giilla ocksii. för pågående arbeten till 

fast pris. Detta innebär bl.a. att en schablonmiissig värdering- motsvarande 

den för lager i allmänhet - kan accepteras. 

förslaget till iindrade skatteregler för indirekta kostnader vid pitgiiende 

arbeten kan medföra vissa tillämpningsproblem av övcrg{mgskaraktär för så

viil företagen som för skattemyndigheterna. För att mildra dessa svårigheter 

och ge rimlig tid för omställningen bör möjligheten att fä direkt avdrag för 

samtliga indirekta kostnader behi\llas för kostnader som lagts ned under rä-

37 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr JJO Del I 
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kenskaps{1r som taxeras ;\r 1992 eller tidigan.:. Motsvarande övergångsregler Prop. 1989/90: 110 
bör införas i fr{lga om p[1g{1ende arbeten i konsultrörelse. Kopplingen till de 

allmiinna viirderingsreglerna medför ocksa att möjligheten att beakta medel-

värdena för de tvii föregäende heskattningsf1ren och hashcloppsavdragct i 

konsultrörelse bör avskaffas. 

Den lagändring som mitt förslag medför har tagits in i punkt 3 av anvis

ningarna till 24 * och i övergångsbestämmelserna till KL. 

Ytterligare en fråga skall här tas upp. Den gäller de nuvarande s.k. bygg

smittereglerna. som flyttas till punkterna 3-5 av anvisningarna till 21 §KL. 

En fastighet som fätt karaktär av omsättningstillgång behåller med nuva

rande regler sin karaktär i samma ägares hand. r lagrådsremissen föreslogs 

att reglerna skulle begränsas till att gälla endast för enskilda näringsidkare 

och handelsbolag. Fortsatta överväganden har lett fram till att reglerna be

hövs även inom bolagssektorn. I annat fall skulle nu smittade fastigheter 

kunna säljas enligt de mer förmånliga reavinstreglerna som gäller under en 

övergångsperiod. Ett annat skäl mot förslaget i lagrådsremissen är att en 

byggmiistarcs aktier i ett fastighetsförvaltande bolag i vissa fall skulle kunna 

förlora sin karaktär av omsättningstillgångar och vid en avyttring beskattas i 

kapital i stället för i näringsverksamhet. Byggsmittereglerna bör därför även 

i fortsättningen vara generellt tillämpliga. 

8. 9 Särskilda företagsformer 

Mitt förslag: Enhetliga regler för aktiebolag och andra proportionellt 

beskattade suhjekt skall giilla i fd1ga om skattesatsens storlek och 

principerna för inkomstberäkningen. Bl. a. förvaltningsföretag och 

investmentföretag för dock inte tillgäng till surv. Avdragsrätten för ut

delning p<'• medlemsinsatser i kooperativa föreningar behålls. 

URF:s förslag: Överensshimmer med mitt utom vad giiller bibehållande! 

av avdragsriitten för utdelning pä medlcmsinsatser. 

Remissinstanserna: De flesta som yttrat sig är positiva till kommittens för

slag. Niiringslire/s skattedelegation framhaller att det är viktigt att samma be

skattningsregler giiller oavsett i vilken typ av juridisk person som verksam

heten bedrivs. Förslaget att slopa avdragsrätten för utdelning på medlemsin

satser har kritiserats av hl. a. LRf~ Svenska Revisorsamf1111de1 SRS. TCO 
och kooperativa rådet. 

Skälen för mitt förslag: I det första steget av skattereformen sänktes den 

statliga inkomstskatten för de flesta företagsformer från 52 till 40 % (prop. 

198lJ/lJ0:50. SkUIO. SFS 1989:1016). För familjestiftelser uppgår skattesat

sen alltjiimt till 52 lf(, medan livförsiikringsanstalter betalar 50 % i statlig in

komstskatt sävitt angår deras försäkringsrörelser. Den av kommitten före

slagna skattesänkningen till 30 l}(o bör nu genomföras för alla företagsformer 

som utgör sjiilvständiga skattesubjekt. 

För aktiebolagens del är avsikten att all verksamhet skall beskattas i en 578 



förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet. En sådan lösning förutsät- Prop. 1989/90: 110 
ter att man i vissa fall ändå beskattar del av verksamheten - t. ex. aktieför-

säljningar - enligt särskilda regler. Principen om en förvärvskälla bör tilläm-
pas iiven för andra juridiska personer. Inkomsten bör alltså beräknas enligt 
enhetliga regler oavsett om det är fråga om vad som med den nuvarande ter-

minologin betecknas som inkomst av fastighet, rörelse eller kapital. 
Allmiinnyttiga stiftelser, ideella föreningar m. fl. gynnas i dagens system 

genom att de är skattebefriade för vissa inkomster. För att åstadkomma att 

dessa subjekt får samma ställning i det nya systemet föreslår URF att man i 

förekommande fall för fördela inkomsten på en skattepliktig och en skattefri 
del. Vilken lösning som skall väljas på sikt får bedömas av Stiftelse- och före

ningsskattekommitten (Fi 1988:03) som för närvarande utreder beskatt
ningsreglerna för stiftelser och ideella föreningar (dir. 1988:6). 

Några remissinstanser påpekar att URF:s förslag behöver kompletteras 
såvitt avser beskattningen av ideella föreningar. Till följd av att föreningar

nas verksamhet slås samman till en förvärvskälla kan vissa icke avsedda ef
fekter uppkomma. 

Ideella föreningar är enligt 7 ~ 5 mom. SIL helt frikallade från skattskyl
dighet för inkomst av fastighet och inkomst av rörelse som till huvudsaklig 

del härrör från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens all

männyttiga ändamål eller av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt 
arbete. Är övriga inkomster av rörelse och fastighet sa stora att inkomsterna 
med naturlig anknytning etc. inte utgör den huvudsakliga delen är däremot 

hela inkomsten av fastighet och rörelse skattepliktig. För närvarande är den 

skattepliktiga verksamhe~en ofta avgränsad till en särskild förvärvskälla. En 

sammanslagning av förvärvskällorna får i sådana fall till följd att föreningar 

som i dag redovisar sina skattepliktiga fastighets- och rörelseinkomster i en 
särskild förvärvskälla riskerar att förlora skattefriheten för inkomsterna med 

naturlig anknytning etc. Omvänt kan föreningar som i dag redovisar skatte
pliktig verksamhet i en särskild förvärvskälla bli skattebefriade om den 
ideella verksamheten efter sammanslagningen utgör den huvudsaklig delen. 

I avvaktan på stiftelse- och föreningsskattekommittens förslag bör enligt 
min mening inga ändringar företas i fråga om skattskyldighetens omfattning 
för stiftelser och ideella föreningar. 

Ekonomiska föreningar är enligt BFL alltid bokföringsskyldiga oavsett 
vilken verksamhet som bedrivs. Detsamma gäller enligt annan lagstiftning 
fört. ex. sparbanker. I dessa fall är det inte särskilt ingripande att föreskriva 

att all inkomst - inkl. t. ex. reavinster och andra kapitalinkomster - skall 

beskattas enligt bokföringsmässiga grunder. Jag anser att man bör gå längre 

än så och generellt tillämpa bokföringsmässiga grunder i fråga om juridiska 

personer som beskattas för inkomst av näringsverksamhet. Detta innebär att 

bl. a. stiftelser och ideella föreningar kommer att beskattas enligt bokfö

ringsmässiga grunder även om verksamheten avser ren kapitalförvaltning. 

Ett väsentligt inslag i det nya skattesystemet är den nya reserven baserad 

pä det egna kapitalet (K-surv). Surv bidrar till att reducera skillnaden i be

skattningen mellan eget och l{mat kapital. Samtidigt ger en rätt till survav

siittning en möjlighet till skattemässig utjämning av resultaten mellan olika 
år. 579 



Survavsiittning bör fä giiras av l'konomiska föreningar (inkl. sambruksför- Prop. 1989190: 110 
eningar). sparbanker. mark- och n::gll'ringssamfiilligheter. samt utliindska 

juridiska personer siivitt giiller svenska filialer. 

Med hiinsyn till att syftet med surv iir att diimpa effekti::rna av duhbelbe

skattningen av eget kapital bör den inte fa användas för s[1dan kapitalförval

tande verksamhet som bedrivs av förvaltningsförctag (avsnitt 8.7.3) eller in

vestmi::ntförctag och aktiefonder (avsnitt 8.8.1) eftersom dubbdbcskatt

ningen diir undviks pi1 annat siitt. Som jag nyss niimnde utreds för närva

rande stiftelsers och ideella föreningars skattemiissiga förhållanden. För stif

telsi::r pf1gi1r rn:ks;I i.ivi::rviigandcn om den civilriittsliga regleringl'n (jfr Ds Ju 

1987: 1-1). En central friiga i di::t sammanhanget är i vilken utstriickning stif

telsl'r skall fa bedriva rörelse. Det finns diirför inte skiil att nu ge stiftelser 

och ideella föreningar tillgtu1g till surv. 

Enligt U RF biir allmiinnyttiga bostadsföretag, bostadsföreningar och bo

stadsaktiebolag inte ha riitt till surv. Jag delar denna bedömning.· I övriga 

avseenden hiinvisar jag till vad jag tidigare anfört i avsnitt 7 .3. 

Enligt giillande skatterl·gler har kooperativa föreningar riitt till avdrag för 

utdelning pii lfä'dlemsinsatser (2 * 8 mom. SIL). Syftet med avdraget är att 

lindra dubbel beskattningen inom den kooperativa sektorn. För aktiebolagen 

ger Annellavdraget möjlighet till lindring av dubbelbeskattningen. Det iir 

viisentligt att all affärsverksamhet bd1andlas s~1 likformigt som möjligt. Ef

tersom jag ovan föreslagit att Annellavdraget behålls för aktiebolagen bör 

ocks;i riitten till avdrag för utdelning p{1 medlemsinsatser i kooperativa för

eningar finnas kvar. 

8.10 Beskattning av enskild näringsverksamhet 

8. IO. I Rcscrwringsmöjlighctcr m. m. 

Mitt förslag: Egenföretagare far riitt att göra avsättning till surv med 

antingen J() t:;. pi1 ing{1ende eget kapital utan begränsning och med 

:w <;~. av ärets lönesumma eller med 15 ~;. av inkomsten för beskatt

ningsiiret. lnvesteringsreserverna och uppfinnarkontona avskaffas. 

Skogs- och upphovsmannakontona beh:llls. Riinta p{1 kontomedel be

skattas gl'nom en siirskild kiillskatt pt1 15 (;,;. .. Fartygs-, återanskaff

nings- och nyanskaffningsfonderna avskaffas ocks[1 för enskilda nä

ringsidkare. Även enskilda niiringsidkare ges möjlighet att använda 

ersiittningsfonderna. 

URF:s förslag: Egenföretagarna far rätt att göra avsättning till surv med 

30 ~; av utg[1ende eget kapital och med 20 (;~. av lönl'summan upp till 25 bas

belopp. Den totala reserven far inte överstiga 8 basbelopp. Upphovsmanna

kontona tas bort. Riinta p{1 skogskonto beskattas genom en särskild kiillskatt 

p{1 2(1 <;;-. I övriga delar överensst~immer förslaget med mitt. 

Remissinstanscrna: Niiringslivsorganisationerna anser att den föreslagna 

begränsningen av rescrvcringsmöjligheterna till 8 basbelopp missgynnar 580 



egenföretagarna gentemot bolagen. Utrymmet för avsiittningar i de minsta Prop. 1989/90: 110 

rn:h nystartade företagen är för begränsat. Därför föresli1s att egenföretaga-

rens inkomst skall fä ing[1 i survu.nderlaget. Företriidare för upphovsmän och 

uppfinnare, fiske- och rederiniiring anser att upphovs- och uppfinnarkon-

tona respektive fartygsfonderna bör beh{11las. 

Skälen för mitt förslag: Niir det gäller egenföretagarnas reserveringsmöj

ligheter uppkommer som kommitten redovisat svära avvägningsprohlem. 

En utgångspunkt är att all näringsverksamhet, oavsett företagsform. skall 

behandlas lika. Samtidigt måste skatteneutralitet eftersträvas mellan egen

företagare och löntagare. Till bilden hör också att egenföretagarna ofta har 

ett ringa eller t. o. m. negativt eget kapital och fä anställda. 

Som jag tidigare redovisat hör egenföretagarnas reserveringsmöjligheter 

ges en n[1got generösare inriktning än vad URF föresbr. Avsättning till K

surv bör för egenföretagare få göras med 30 ~(:. av det ing{1ende egna kapita

let. Eftersom försäljningar av näringsfastighcter skall redovisas i inkomstsla

get kapital (avsnitt 6.4.11) bör dessa ingå i survunderlaget endast till 70 l/o. 

Den lönebaserade reserveringsmöjligheten bör som URF föreslår begränsas 

till 20 ~~;. av i\rets lönesumma. N;lgon övre gräns för avsiittningarnas storlek 

bör inte gälla. 

Nystartade företag har ofta inget eller litet survgrundande kapital. Arbe

tet utförs huvudsakligen av egenföretagaren sjiilv. Det gäller också för fria 

yrkesutövare m. fl. En kombinerad K- och L-surv tillgodoser inte alltid så

dana egenföretagares behov av inkomstutjämning. En möjlighet att göra en 

reservering grundad på den egna inkomsten, såsom genom den nuvarande 

resultatutjämningsfonden, bör därför vara ett alternativ till de nämnda re

serveringsmöjligheterna. En sådan inkomstbaserad reserv. I-surv. bör få 
uppgå till högst 15 % av årets inkomst. 1-surv fyller ocksi1 funktionen att för

enkla beskattningen för företagare med liten volym på sin verksamhet. 

Det nya skattesystemet innehtiller .sänkta skattesatser och en minskad pro

gressivitet samt en generöst utformad generell reserveringsmöjlighet. Det 

bör endast i rena undantagsfall komma i fråga att därutöver införa reserve

ri ngsmö j ligheter. 

1 det nuvarande systemet har vissa näringsidkare getts rätt att pä ett mer 

omfattande sätt skattemässigt jämna ut sina inkomster. Enligt siirskild lag

stiftning kan nämligen skogsägare, upphovsmän och uppfinnare fördela sina 

inkomster över en längre period. Vidare har yrkesfiskare möjlighet att under 

en sjuårsperiod fördela sina inkomster av yrkesmässigt fiske inom ramen för 

systemet med allmän investeringsreserv. 

Att skogen sköts rationellt och avverkningarna hålls uppe utgör skäl för 

att behålla skogskontona. Även upphovsmannakontona bör finnas kvar. 

Med hänsyn till den latenta skatte- och avgiftsskuld som iir knuten till avsätt

ningen på skogs- och upphovsmannakontona hör endast 50 % av kontobe

hållni_ngen få tillgodoräknas survunderlaget. 

Skogskonton 111. m. ger förmåner utöver att utjiimna inkomster. Skatten 

uppskjuts tills uttag sker fr{m skogskontot, vilket ger riintefri skattekredit vid 

nuvarande regler. URF gör jämförelser med de skattemässiga favörer som 

giiller för pensionsföräkringssparandc och föreslår att räntan skall beskattas 
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med en årlig källskatt om 20 % . För att skogskonto skall få den positiva cf- Prop. 1989/90: 1 10 

fekt för skogsvården som är avsikten med kontot bör också en avvägning 
göras gentemot alternativet att låta skogen stå kvar på rot. Med hänsyn tagen 
till rimliga antaganden orn inflation och ränta och med beaktande av andra 

faktorer såsom ändringar i survunderlag. fastighetstaxcringsvärden och 

skogsvårdsavgift framstår en skattesats på 15 % som en liimplig avvägning. 

Samma regler hör gälla för ränta på upphovsmannakonto. 

Räntan på skogskonto och upphovsmannakonto bör således beskattas 
med 15 %. Det bör ankomma på den kontoförande banken att för kontoha

varens räkning betala en årlig definitiv källskatt. De lagregler mitt förslag 

medför bör tas in i en särskild lag. Vidare krävs följdändringar i skogskonto

lagen (1954: 142) och lagen ( 1979:611) om upphovsrnannakonto. 

Yrkesfiskarna har i sitt remissyttrande avstyrkt URF:s förslag vad gäller 

slopandet av investeringsreserv och fartygsfond. Vid försäljning av ett fartyg 

uppkommer ofta en stor skattepliktig vinst, som enligt nuvarande bestäm

melser kan sättas av till särskild fartygsfond för investering i ett nytt fartyg. 

Jag har följt URF:s förslag vad gäller slopande av avsättningsmöjligheten för 
bolagen (avsnitt 8.6). Med hänsyn till den allmänna inriktningen på refor

men med bl. a. sänkta skattesatser och enhetligare regler bör fartygsfon
derna tas bort även för enskilda näringsidkare. Detsamma bör gälla beträf

fande återanskaffningsfond för fastighet. särskild nyanskaffningsfond och 

uppfinnarkonto. Jag har redan tidigare tagit ställning för att avskaffa inve

steringsreserverna (avsnitt 8.1) och för att enskilda näringsidkare skall ges 

möjlighet att använda ersättningsfondcrna (avsnitt 8.6). 

8. I0.2 Räntebalansproblemet 

Mitt förslag: Om K-survunderlaget är negativt skall ett belopp mot
svarande underlaget multiplicerat med statslåneräntan redovisas som 
intäkt av näringsverksamhet och som avdrag i inkomstslaget kapital 
(räntefördelning). Vid beräkning av underlaget undantas dock dels 
ett belopp om 50 000 kr., dels föregående års ackumulerade under

skott i förvärvskällan. Särskilda övergångsregler gäller t. o. m. 1999 

års taxering för det negativa kapitalunderlag som finns vid över

gången till det nya systemet. Vidare skall t. o. m. 1995 års taxering 

räntesatsen för räntefördelning inte vara hela statslåneräntan. 

RINK:s förslag: Om survunderlaget understiger noll skall ett belopp be

räknat som mellanskillnaden multiplicerad med statslåneräntan redovisas 

som avdrag i inkomstslaget kapital och som intäkt i inkomstslaget närings

verksamhet (räntekorrektion). 
Remissinstanserna: RSV anser att förslaget om räntekorrektion kommer 

att ge upphov till en rad hanteringsproblem. I många fall kommer räntekor
rektionen att avse endast mindre belopp. Även från näringslivets sida är man 

negativ till förslaget. Kritik riktas mot att reglerna inte tar hänsyn till att ett 

negativt underlag kan uppkomma av andra skäl än att verksamheten betas- 582 



tals med privata lån. Vidare anser man att särskilda regler måste införas för Prop. 1989/90: I 10 
att lindra övcrgfmgcn till det nya systemet. 

Skälen för mitt förslag: Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet ut
gör förvärvsinkomst och beläggs därmed mt.:d socialavgifter och progressiv 

inkomstskatt. Det innebär enligt mitt förslag ett sammanlagt skatteuttag på 
mellan 44 och 63 % vid en kommunalskatt på 30,8 ':';-L Ränteinkomster lik

som ränteutgifter ger således en skatkcffckt på 44 - 63 % i inkomstslaget 

näringsverksamhet. I inkomstslaget kapital blir skatteeffekten däremot en

dast 30 %. 

Vid frånvaro av särskilda regler skulle denna skillnad i skatteuttag skapa 

snedvridningar samt ge utrymme för skatteplanering. Ränteinkomster och 

andra kapitalinkomster skulle företrädesvis redovisas i inkomstslaget kapi
tal. Ränteutgifter skulle däremot i största möjliga utsträckning redovisas i 

inkomstslaget näringsverksamhet. 

Den förslagna skatteutjämningsreserven ger emellertid en motverkande 

effekt då den baseras på skattemässigt eget kapital inom näringsverksamhe~ 

ten. Överflyttning av t. ex. banksparande till inkomstslaget näringsverksam
het medför ett högre eget kapital och därmed en högre, skattemässigt för

månligare surv. För skattskyldiga som inte betalar statlig inkomstskatt balan

serar surven därmed ungefär den nackdel som uppkommer för den skattskyl

dige genom det högre skatteuttaget för ränteinkomster inom näringsverk

samhet. 
Överflyttning av ränteutgifter och därmed sammanhängande lån från in

komstslaget kapital till inkomstslaget näringsverksamhet ger på motsva

rande sätt en nackdel genom en lägre surv som för flertalet skattskyldiga un

gefär balanserar fördelen av att ränteutgifterna ger en större sammanlagd 

skattelättnad i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Denna balanserande effekt uppkommer emellertid inte om survunderla

get är negativt, dvs. när skulderna inom näringsverksamheten överstiger till
gångarnas skattemässiga restvärde. 

Före 1984 års taxering, då underskott av kapital vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt var fullt kvittningsbart mot inkomster av andra förvärvskällor, 
var det mindre betydelsefullt i vilken förvärvskälla skulderna drogs av. Det 
förekom dock att lån som tagits för förvärv av fritidsfastigheter utanför hem
ortskommunen hänfördes till inkomstslaget kapital så att de vid kommunal

taxeringen skulle kunna dras av mot inkomsten av tjänst. Sedan reglerna om 
beräkning av underlag för tilläggsbelopp infördes märks en ökad benägenhet 

att ha belåningen i näringsverksamheten. I det nya skattesystemet, med fas

tighetsskatt i stället för schablonbeskattning samt med sänkt skattesats för 

kapitalbeskattning och begränsning av avdragsrätten för utgiftsräntor, upp

kommer ännu starkare incitament till att förlägga ränteutgifterna till närings

verksamheten. 
Några remissinstanser gör gällande att det enbart är fråga om ett kontroll

problem. Endast lån hänförliga till näringsverksamheten skall redovisas i 

denna och missbruk kan stävjas genom kontroll vid taxeringen. Enligt min· 

mening är det inte bara fråga om kontrollresurser. Pengar är svåra att öron-
märka. En företagare kan ha belånat sin privatbostad och satsat kapitalet i 
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niiringswrksamheten. I fan kan under flera år ha minimerat sina uttag för att Prop. 1989/90: 110 

klara invcstt:ringarna under ett upphyggnadsskede. När han ett senare <tr har 

stora privata utgifter gör han ett uttag av för tillfället likvida medel. Uttaget 

har kanske föregMts av en höjning av företagets checkkrcdit. Isolerat kan 

det nya 1~111et anses sakna samband med rörelsen. Sett i ett liingre perspektiv 

kan det hetraktas som en t1terbctalning av tidigare insatt kapital. Pa motsva-

rande sätt iir det i praktiken möjligt att flytta över lån frt111 privatekonomin 

till n~iringsverksamhet även vid en utvidgad kontroll. Den skattskyldige kan 

t.ex. lånefinansiera reparationer och investeringar utan att amortera i takt 

med förslitningen och diirigenom göra förhållandevis stora uttag från nä-

ringsverksamheten utan att detta kan underkännas skattemässigt. Dessa ut-

tag kan användas för att amortera egna eller makes lån inom privatekonomi 

eller kan sparas för att reducera Urnebehovet vid senare inköp av t.ex. privat-

bostad, privatbil eller aktier. Det iir således både teoretiskt och praktiskt 

mycket svårt att bestämma och upprätthålla en viss fördelning av lånen mel-

lan en egenföretagares privata ekonomi och dennes ekonomi i hans närings-

verksamhet. Det är ocksä önskviirt att skapa skattemässig neutralitet mellan 

olika finansieringsformer. Utan räntebalans skulle det ofta bli betydligt för-

delaktigare att finansiera en investering genom liin i stället för med tillskott 

av eget kapital. Räntefördelning kan bidra till ökad neutralitet mellan finan-

sieringsalternativen. 

Mot bakgrund av vad som nu anförts bör någon form av räntefördelning 

införas. r fråga om den närmare utformningen av sådana regler finns det 

dock anledning att överväga vissa förändringar i förhållande till RINK:s för

slag. 

Reglerna om räntefördelning blir med nödvändighet komplicerade. Pro

blem vid den framtida tillämpningen är oundvikliga. Det är därför viktigt att 

ta till vara de möjligheter som finns att begränsa dessa effekter av förslaget. 

Ett sätt iir att undanta de egenföretagare som har små negativa underlag frän 

att triiffas av räntefördelningen. Räntefördelning bör därför inte göras när 

kapitalunderskottet understiger 50 000 kr. Tekniskt bör regeln utformas som 

ett fribelopp. Räntefördelning bör således träffa endast den del av det nega

tiva kapitalet som överstiger 50 000 kr. Har den skattskyldige negativt kapi

tal i flera förvärvskiillor skall dock det sammanlagda fribeloppet inte fä över

stiga 50 000 kr. 

Ett kapitalunderskott kan ha olika orsaker. En anledning kan vara att lån 

tagits för privat konsumtion eller privata placeringar. Underskott kan också 

bero p{1 att lån tagits för investeringar i verksamheten eller för att täcka drift

förluster i ett uppbyggnadsskede. Att fastigheter kan belånas utöver de vär

den som ligger till grund vid inkomsttaxeringen kan också ge upphov till un

derskott. Enligt min mening bör frän räntefördelning undantas kapitalun

derskott som motsvaras av ett ackumulerat underskott vid taxeringen till 

statlig inkomstskatt. 

Bestämmelserna om räntefördelning bör tas in i punkt 16 av anvisningarna 

till 22 ~KL och 3 § 4 mom. SIL 

Det har hittills inte haft n<lgon betydelse vid taxeringen om en enskild nä-

ringsidkare haft ett negativt eget kapital. Förslaget om räntefördelning kan 
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innebiira vissa övergängsproblem. Den skattskyldigl:' bör därför få skälig tid Prop. 1989/90: 110 

att stärka dc:t egna kapitalet. Jag föreslår att man t. o. m. 1999 ärs taxering 

skall bortse från det negativa kapital som finns vid övergången till det nya 

systemet - normalt per den I januari 1991. Med negativt kapital avses här -

liksom i fortvarighetstillstimdet - negativa värden som överstiger fribeloppet 

50 ouu kr. 

T.o.rn. beskattningsåret 1998 kommer således endast "nya" kapitalunder

skott att träffas av räntefördelning. Det belopp som överg;lngsvis skall un

dantas från räntefördelningen - övergångsposten - bör behandlas som en 

tillgångspost vid beräkning av underlaget för K-surv. Därmed uppnås bättre 

riintebalans för kapitaluppbyggnad också i sådana företag som vid över

gftngen till det nya systemet har ett stort negativt kapital. 

Innebörden av den föreslagna övergångsbestämmelsen kan illustreras 

med ett exempel. Anta att det negativa kapitalunderlaget. beräknat på sätt 

anges i lagen om skatteutjämningsreserv (avsnitt 8.2.2), är 500 000 kr. vid 

övergången till det nya skattesystemet årsskiftet 1990-1991. Övergångspos

ten är då 450 000 kr. 

Vid 1992 års taxering kan någon räntefördelning eller K-survavsättning 

inte komma i fräga eftersom årets kapitalförändringar eller förluster får be

tydelse först vid följande års taxering. Det är alltid kapitalunderlaget vid be

skattningsårets ingång som beräkningarna skall grundas på. 

Anta vidare att företaget har stärkt sitt kapitalunderlag med 100 000 kr. 

under år 1991. Vid 1993 ars taxering blir då underlaget för K-survavsättning 

kapitalunderlaget den I januari 1992 på minus 400 000 kr. ökat med över

gängsposten 450 000 kr. En survavsättning kan därför göras med 15 000 kr. 

(30 % av 50 000 kr.). 

Anta i stället att företagets kapitalunderskott ökar beskattningsåret 1991 
med 150 000 kr.. varav 60 000 kr. beror på ett underskott vilket inte kan kvit

tas mot inkomst av tjänst. Kapitalunderlaget den I januari 1992 uppgår såle

des till minus 650 000 kr. Detta negativa belopp skall minskas med över

g{mgsposten ( 450 000 kr.). underskottet vid 1992 års taxering i förviirvskäl

lan (60 000 kr.) och fribeloppet om 50 000 kr. Underlaget för räntefördel

ning blir sa ledes (-650 000 + 450 000 + 60 000 + 50 000 =) 90 000 kr. vid 
1993 års taxering. 

Övergångsposten skall således t. o. m. taxeringen år 1999 behandlas som 

en tillgångspost redan vid beräkning av survunderlaget. Övergångsposten 

kan övertas av ett dödsbo så länge detta inte taxeras som handelsbolag. Den 

kan också övertas efter benefikt förvärv förutsatt att den nye ägaren övertar 

samtliga tillgångar i förvärvskällan till skattemässiga restvärden. 

Bestämmelsen bör tas in som punkt 6 av övergångsbestämmelserna till la

gen om skatteutjämningsreserv. 

För att ytterligare lindra effekten av räntefördelningen föreslår jag också 

en ann<m överg[mgshestämmdse. Underlaget för räntefördelningen bör vid 

1993 - 1995 års taxeringar multipliceras med endast 55. 70 resp. 85 % av 

statslåncriintan. Bcstiimmelsen har placerats som punkt 12 av övergångsbe

stämmelserna till lagen om ändring i KL. 

De föreslagna övergangsbestämmelserna bör på ett godtagbart sätt lösa 

det problem kring vederlagsreverser som bl. a. LRF tagit upp. När exempel- 585 



vis en jordbruksfastighet överlåts till någon närstående utställs inte sällan Prop. 1989/90: 110 
vederlagsreverser till överlåtaren eller syskonen. Behandlas överlåtelsen 
som arv eller gåva påverkar skuldförbindelsen inte avskrivningsunderlaget. 

Den nye ägaren övertar i stället förre ägarens oavskrivna restvärde. Om 

skulden redovisas i näringsverksamheten minskar det egna kapitalet. Ofta 
löper reverserna med låg eller ingen ränta. Även vederlagsreverserna är 

främst ett övergångsprohlem. I framtiden kan räntefördelningsreglerna 
beaktas vid generationsskiften. 

Jag har nyss berört varför fastigheter som utgör anläggningstillgångar bör 

få tas upp till endast 70 % av sitt skattemässiga restvärde - alternativt 70 % 

av viss procent av taxeringsvärdet för 1991. Bestämmelsen finns intagen i 6 § 

lagen om skatteutjämningsreserv. Reduceringen av fastighetens värde på

verkar storleken av kapitalunderlaget respektive räntefördelningen. För del
ägare i handelsbolag skall motsvarande reducering göras såvitt gäller ränte

fördelning enligt punkt 16 tredje stycket av anvisningarna till 22 § KL. En 

del av räntefördelningen kan således bero på att fastigheter tagits upp till 

70 % av sitt värde men de därpå belöpande skulderna till sitt fulla belopp. 

Det finns därför anledning att justera ränteavdragsbegränsningen i inkomst
slaget kapital (3 § 2 mom. andra stycket SIL). Om gränsen på 100 000 kr. för 

full avdragsrätt överskrids genom räntefördelning därför att det skett en 30-

procentig reducering av fastighetsvärdena bör gränsen höjas i motsvarande 

mån. Detsamma bör gälla även beträffande bostadsrätter och andra till

gångar som omfattas av de· nämnda reduccringsreglerna. 
Med de ovan föreslagna ändringarna bör räntebalansen fungera i det nya 

skattesystemet. Räntefördelningen möjliggör de föreslagna sänkningarna av 

skattesatserna i kapital- och bolagsbeskattningen. Den upprätthåller en god
tagbar neutralitet mellan enskilda företagare och löntagare. 

8. I0.3 Indelning i förvärvskällor och underskottsavdrag 

Mitt förslag: Näringsverksamhet som bedrivs av enskilda näringsid
kare indelas i förvärvskällor. Vid indelningen tas hänsyn till om den 
skattskyldige i inte oväsentlig omfattning arbetat i verksamheten (ak

tiv verksamhet) eller ej (passiv verksamhet). Aktiva verksamheter 

bildar en förvärvskälla även om de är av sinsemellan olikartat slag. 

Passiva verksamheter kan däremot bilda skilda förvärvskällor. Utom

lands självständigt bedriven näringsverksamhet hänförs alltid till pas

siv verksamhet. 

Underskott i förvärvskälla får dras av vid beräkningen av inkomst 
av förvärvskällan närmast följande beskattningsår. Underskott vid en 

förvärvskällas upphörande behandlas som reaförlust. Detta innebär 

att 70 % av underskottet får dras av från intäkt av kapital. 

Underskott av aktiv litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig 

verksamhet får om den skattskyldige så önskar i stället dras av vid be

räkning av inkomst av tjänst. Ett villkor för avdrag är att den skatt

skyldige redovisat intäkter av någon betydenhet från verksamheten. 
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RINK:s förslag: Indelningen i förvärvskällor sker på i huvudsak samma Prop. 1989/90: 110 

sätt som enligt nuvarande regler för rörelse. I övrigt överensstämmer 
RINK:s förslag i princip med mitt. RINK har dock inte föreslagit någon sär-

skild regel för kulturell verksamhet. 

Remissinstanserna: Indelningen i förvärvskällor och de därtill kopplade 
begränsade kvittningsmöjligheterna kritiseras av många remissinstanser där

för att förslaget anses missgynna egenföretagare i förhållande till bolag. I 

stället föreslås att förvärvskälleindelningen avskaffas även för enskilda nä

ringsidkare. alternativt att möjlighet skall finnas att kvitta underskott av för

värvskälla mot överskott av andra förvärvskällor inom inkomstslaget, eller 

t. o. m. mot överskott i andra inkomstslag. RSV ifrågasätter om det inte 

skulle räcka med en uppdelning på två förvärvskällor- aktiv resp. passiv för

värvskälla. 

Skälen för mitt förslag: Enligt gällande regler beräknas inkomsten inom 

de olika inkomstslagen särskilt för varje förvärvskälla. Beträffande jord

bruksfastighet och annan fastighet bildar varje fastighet, del av fastighet el

ler komplex av fastigheter som utgör förvaltningsenhet en förvärvskälla. I 

fråga om rörelse är varje förvärvsverksamhet som är att anse som självstän

dig rörelse en förvärvskälla. Om rörelse bedrivs huvudsakligen med den 

skattskyldiges egen arbetskraft anses i allmänhet en förvärvskälla föreligga. 

Är verksamheterna till arten helt olika och utan något egentligt inre sam

manhang är det som regel fråga om skilda förvärvskällor. För att ett inre 

sammanhang skall anses föreligga är det inte tillräckligt att ledningen är ge

mensam. Dessutom krävs viss gemensamhet i övrigt, exempelvis gemensam

het i verksamhetsart eller i driftkostnader. Fastighet i utlandet och utom

lands självständigt bedriven rörelse utgör en förvärvskälla som beskattas i 

inkomstslaget kapital. 
Från och med 1988 års taxering har förvärvskälleindelningen ingen bety

delse för den kommunala taxeringen. Samtliga fysiska personer beskattas i 
hemortskommunen oavsett var förvärvskällan är belägen. Förvärvskällein

delningen har däremot betydelse vid statstaxeringen genom att underskott i 
en förvärvskälla inte får räknas av från överskott i en annan förvärvskälla 

vid beräkningen av underlag för tilläggsbelopp. Vidare får vid beräkning av 
underlag för socialavgifter utjämning av underskott eller överskott inte ske 
mellan olika förvärvskällor. 

RINK föreslår att enskild näringsverksamhet skall indelas i förvärvskällor 

i huvudsaklig överensstämmelse med de nuvarande reglerna för rörelse. En 

viss uppmjukning av de nuvarande reglerna sker dock genom att skilda verk

samheter får bilda en gemensam förvärvskälla om de har naturlig anknytning 

till varandra. Vidare föreslås att förvärvskällorna skall hänföras till antingen 

aktiv eller passiv näringsverksamhet. Denna indelning får betydelse bl. a. i 

socialavgi ftshänseende. 

RINK föreslår vidare att underskott i förvärvskälla i inkomstslaget nä

ringsverksamhet får kvittas mot framtida överskott i förvärvskällan av

seende såväl inkomstskatt som sociala avgifter utan tidsbegränsning. Acku

mulerade underskott som utgör en definitiv förlust när förvärvskällan upp-

hör dras av efter 70-procentig kvotering i inkomstslaget kapital. Förslaget 
587 



innebär att kvittning av underskott i en förvärvskiilla mot överskott i en an- Prop. 1989/90: 110 
nan förviirvskälla inte tilläts. 

URF har från sina utgiingspunkter inte haft något att erinra mot RINK:s 

förslag. 

För egen del gör jag följande bedömning. 

Någon spärr mot kvittning mellan olika verksamheter behövs knappast i 

de fall den skattskyldige arbetat i dem i inte oväsentlig omfattning. Aktiva 
verksamheter bör därför - om det inte är fråga om verksamhet i handelsbo

lag - bilda en gemensam förvärvskälla. Om kvittning fick ske mellan aktiv 

och passiv verksamhet eller mellan olika passiva verksamheter skulle emd

lertid utrymmet för skatteplanering bli alltför stort. Varje passiv verksamhet 

bör därför utgöra en förvärvskälla. 

Den omständigheten att samtliga aktiva verksamheter bildar en gemen

sam förviirvskälla innebär inte att gränsen mellan näringsverksamhet och 

hobby förskjuts. En verksamhet av hobbykaraktär får således givetvis inte 
ingå i en förvärvskälla. 

Fastighet i utlandet och utomlands självständigt bedriven näringsverksam

het bör hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom sådana in

komster inte ger förmåner enligt socialförsäkringssystemet bör verksamhe

terna hänföras till passiv verksamhet. En sådan verksamhet kan dock ingå 

i aktiv verksamhet om den har sådan anknytning till annan verksamhet att 

verksamheterna behandlas som en verksamhet som utgör aktiv näringsverk

samhet. 

Av det tidigare sagda följer att kvittning av överskott och underskott mel

lan olika förvärvskällor inte bör tillåtas. I stället bör förlustutjämning ske på 

så sätt att underskott av en förvärvskälla dras av vid beräkningen av inkoms
ten av förvärvskällan det följande beskattningsåret. Visar förvärvskällan un

derskott under flera beskattningsår i följd ackumuleras underskotten. 
Jag har tidigare i fråga om aktiebolagens förlustutjämningsmöjligheter fö

reslagit att beslut om underskottens storlek skall fattas som en del av in
komsttaxeringen (avsnitt 8.5). Det bör även gälla för nu behandlade under

skott. 
Föreligger underskott vid förvärvskällans upphörande bör underskottet 

behandlas som reaförlust. Innebörden av detta är att 70 % av underskottet 

får dras av frän intäkt av kapital. I den mån den nämnda procentandelen av 

underskottet härigenom inte går i kvittning mot kapitalintäkt medges skatte

reduktion med 30 %· av kvarstående belopp enligt de generella reglerna för 

inkomstslaget kapital. 
Jag vill hiir också ta upp en särskild fråga. Det är inte ovanligt att förfat

tare, konstnärer och andra kulturarbetare kombinerar verksamhet som i det 
nya systemet blir hänförlig till näringsverksamhet med arbetsanställning som 

skall hänföras till tjänst. Det är enligt min mening rimligt att i sådana fall 

underskott av näringsverksamheten får dras av mot intäkt av tjänst. En för

utsättning för avdrag bör dock vara att den skattskyldige redovisat intäkter 

av n[1gon betydenhet frftn verksamheten. Bedömningen bör avse en period 

av fyra år inklusive det aktuella beskattningsåret. 

De lagändringar som mitt förslag medför har tagits in i 18 §. 26 §och 33 § 

3 mom. KL samt i 3 § 13 mom. SIL. 588 



Ytterligare en fråga skall hiir tas upp. Av skäl som jag nämnt tidigare (av- Prop. 1989/90: 110 
snitt 6. I 0. 9) bör en iindring göras beträffande företagares rätt att göra avdrag 

för pensionsförsäkring. Avdraget bör göras i förvärvskällan och beriiknas 

som hittills enligt bestiimmelserna i punkt 6 av anvisningarna till 46 § KL. 

Denna lagiindring har tagits in i punkt 21 av anvisningarna till 23 ~ KL. 

8.10.4 Beskattningsår 

Mitt förslag: Rätten till brutet riikenskapsl1r avskaffas för enskilda nä

ringsidkare. dödsbon och juridiska personer som förvaltar samfällig

het och vars inkomst beskattas hos dcliigarna samt för sådana handels

bolag diir fysisk person eller dödsbo skall beskattas för bolagets in

komster. En dispensmöjlighet införs för vissa speciella fall. 

URF:s förslag: Samma som mitt bortsett fran förslaget beträffande han

delsbolag och möjligheten till dispens. 

Remissinstanserna: RSV finner det angeläget att förslaget genomförs. Re

missinstanserna från näringslivet är kritiska. De anför att belastningen på de 

bokförings- och revisionsbyråcr som anlitas av egenföretagare blir stor under 

bokslutsperioden. Man framhåller även att förslaget hindrar att enskilda nä

ringsidkare använder ett räkenskapsår som är anpassat till verksamhetens 

art. 

Skälen för mitt förslag: Näringsidkare är som regel bokföringsskyldiga en

ligt BFL. Riikcnskapsåret utgörs av kalenderåret eller annan period av tolv 

månader (brutl:t räkenskapsår). Ett brutet räkenskapsår skall omfatta tiden 

den I maj - den 30 april. den I juli - den 30 juni eller den I september -

den 31 augusti. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer har 

möjlighet att medge att annan period av tolv månader fär utgöra riiken

skaps<'1r. Den som iir bokföringsskyldig för flera rörelser skall använda 

samma räkenskapsår för dessa. Detsamma gäller beträffande koncerner. 

Även hiir finns en dispensmöjlighet. 

Enskild person eller dödsbo som äger eller brukar en jordbruksfastighet 

är inte bokföringsskyldig enligt BFL. Däremot föreligger skyldighet att som 

underlag för taxeringen föra räkenskaper enligt JBFL. Bestiimmelserna i 

JBFL om räkenskapsår överensstämmer med dem i BFL förutom att det inte 

finns 11;1gon möjlighet till dispens att ha annan tolvmånadcrsperiod som rä

kcnskapsttr. 

Med taxeringsår avses enligt 3 §KL (lydelse enligt prop. 1989/90:74) det 

kalcnderfa under vilket taxering sker i första instans. Beskattningsåret utgör 

det kalender[H som niirmast föregf1tt taxeringsåret eller, vid brutet räken

skapsitr. det riikenskapsår som gi1tt ut niirmast före taxeringsåret. 

Enskilda näringsidkare kommer normalt vid sidan av näringsverksamhe

ten att redovisa inkomst eller underskott av kapital i det nya systemet. Det 

blir hiirvicl viktigt att tillgilngar och skulder liksom inkomst- och utgiftsräntor 

fördelas korrekt mellan niiringsverksamheten och privatekonomin. Detta 

gör det angeliiget att redovisningsperioden för näringsverksamheten och pri- 589 



vatekonomin överensstämmer. Räkenskapsåret för enskild niiringsverksam- Prop. 1989/90: 110 
het bör därför utgöras av kalenderår. Detsamma bör gälla för näringsverk-
samhet som bedrivs av dödsbo och av juridisk person som förvaltar samfäl-

lighet och vars inkomst beskattas hos delägarna och i fråga om handelsbolag 

om det finns fysisk person eller dödsbo som skall beskattas för bolagets in-

komst. Härigenom kommer all näringsverksamhet som skall beskattas kom-
munalt att ha kalenderår som beskattningsår. 

I speciella situationer kan ett krav på kalenderår te sig alltför ingripande. 

Jag syftar närmast på fall där ett handelsbolag med en mycket begränsad 

verksamhet ingår i en större koncern. Kalenderårskravet kan då leda till att 
hela koncernen för gå över från brutet år till kalenderår. Om inte andra skäl 

talar emot det bör handelsbolaget i ett fall som detta kunna få tillämpa brutet 

räkenskapsår liksom de övriga koncernföretagen. För att uppnå detta bör 

den dispensregel som nu tar sikte enbart på brutna räkenskapsår komplette

ras så att dispens kan ges även från det nytillkomna kravet på kalenderår för 

vissa bokföringsskyldiga. 

Vid remissbehandlingen har framhållits att ett krav på kalenderår som rä

kenskapsår för enskild näringsverksamhet leder till ökad belastning för bok

föringsbyråer m. fl. Ett kalenderårskrav även för handelsbolag (utom för 

handelsbolag med enbart aktiebolag m. fl. som delägare) innebär en ytterli
gare koncentration av arbetet. Effekterna bör i och för sig vara förhållande

vis begränsade. En klar majoritet av de företagare det gäller har redan i dag 
kalenderår som räkenskapsår. Arbetet kommer också i viss mån att under

lättas om de extra komplikationer som följer av olika beskattningsår för nä

ringsverksamheten och privatekonomin försvinner. Det är änd{1 angeläget 

att pröva vad som kan göras för att ge de berörda en möjlighet att fördela 
arbetet över en något längre period. 

Enligt en huvudregel skall självdeklaration lämnas senast den 15 februari 
under taxeringsåret. Vissa skattskyldiga får dock lämna självdeklaration se
nast den 31 mars under taxeringsåret. Detta gäller bl. a. den som närmast 
föregående år varit skyldig föra räkenskaper om räkenskapsåret slutat se
nare än den 31 augusti året före taxeringsåret. Om någon visar att han på 
grund av särskilda omständigheter är förhindrad att lämna självdeklaration 
inom föreskriven tid får han beviljas anstånd. Anstånd får inte utan att det 

finns synnerliga skiU medges längre än till utgången av maj månad under tax
eringsåret. Den som i varaktigt bedriven rörelse biträder deklarationsskyl

diga med att upprätta självdeklaration kan fä tillstånd att enligt tidsplan 

lämna deklaration under tiden den I april - den 31 maj under taxeringsåret. 

Någon materiell ändring av dessa regler föreslås inte i prop. 1989/90:74 om 

ny taxeringslag m. m. 
Jag har från RSV inhämtat att det finns möjligheter att tillämpa gällande 

bestämmelser mer generöst i syfte att underlätta arbetet för bokföringsby

råer m. fl. Det finns enligt min mening också utrymme att nagot flytta fram 

den nuvarande sluttidpunkten för deklarationer som skall lämnas enligt tids

plan. Jag avser att återkomma i den frågan i samband med ändringar i dekla

rations- och uppgiftsskyldigheten som aktualiseras till följd av skatterefor-

men. Med mer generösa ansttmdsregler hör de olägenheter som remissin-

stanserna pekat på begränsas avsevärt. 590 



8.10.5 Bil med blandad användning m. m. 

Mitt förslag: En egenföretagare som även för privat bruk disponerar 
en bil som ingår i hans näringsverksamhet skall påföras bilförmån en
ligt samma regler som giiller för löntagare. En egenföretagare som i 

näringsverksamheten använder en egen bil som inte tillhör verksam

heten får avdrag med högst 12 kr. per mil. I fråga om avdrag för kost

nader för resor till och från arbetet skall samma regler gälla för egen

företagare som för löntagare. 

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Tre remissinstanser har kommenterat förslaget. De 
avstyrker förslaget med hänvisning till att det bryter mot de principer för 

beskattning av enskild näringsverksamhet som hittills gällt. 

Skälen för förslag: I gällande rätt saknas regler om hur sådana kostnader 

som delvis är av privat natur. delvis kostnader i en förvärvskälla skall förde

las. Enligt praxis medges avdrag för bilkostnader i rörelsen endast för bilar 

som ~ir nödvändiga för driften, dvs. om bilen betraktas som ett rörelseinven

tarium. De totala kostnaderna skall då fördelas mellan den privata och den 

yrkesmässiga användningen i förhållande till körsträckan för vardera ända

mMet. Egenföretagaren får således avdrag för de bilkostnader som direkt 

betingas av rörelsen. Bilens övriga kostnader under året utgör egenföretaga
rens privata icke avdragsgilla levnadskostnader. Om rörelsens nytta av bilen 
iir obetydlig medges i stället avdrag för inbesparade transportkostnader. 

Kan den totala körsträckans fördelning mellan privat körning och körning 

i förvärvsverksamheten inte visas brukar kostnaderna för den privata kör
ningen uppskattas till ett skäligt belopp. 

Jag har tidigare föreslagit att bilförmån vid inkomst av tjänst skall värderas 
till 0,8 basbelopp med tillägg av 20 % av nybilspriset. dock att värdet inte 
för överstiga 42 %· eller understiga 35 <;(, av nybilspriset (avsnitt 5.3.2.1 ). 
Fr. o. m. innevarande år är avdraget för körning med egen bil i tjänsten 12 

kr. per mil (prop. 1989/90:50. SkUIO. SFS 1989:1017). 
En anpassning av enskilda näringsidkares avdragsrätt för bil i näringsverk

samheten till vad som gäller för löntagare är påkallad med hänsyn till målen 
om likformiga, enhetliga och rättvisa skatteregler. En sådan förändring bör 

kunna innebära att reglerna blir enklare att tillämpa. 

Någon ändring beträffande grunderna för en bedömning av frågan när en 

bil kan anses utgöra en tillgång i näringsverksamhet bör inte göras. Frågan 

får avgöras med utg[mgspunkt från det allmänna stadgandet i 20 § KL på 

vilken gällande praxis grundas. För att en bil skall kunna inräknas i avskriv

ningsunderlaget krävs således att den kan anses nödvändig för näringsverk

samheten. En sådan bil utgör en tillgång i verksamheten för vilken värde

minskningsavdrag medges och det skattemässig restvärdet inräknas i survun

derlaget. 
Metoden att fördela de faktiska kostnaderna för en näringsverksamhetsbil 

efter körsträckan i förvärvsverksamheten resp. privat bör emellertid inte 

Prop. 1989/90: 110 
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liingre användas med hiinsyn till föreslagna och genomförda förändringar av- Prop. 1989190: 110 
seende löntagare. I stället biir niiringsidkaren redovisa ett förm[msviirde i 

inkomstslaget näringsverksamhet beräknat på samma sätt som en löntagares 

bilförmiln. 

En näringsidkare som inte redovisar sin bil som ett inventarium i närings

verksamheten bör få avdrag för körningar i näringsverksamheten med 12 kr. 

per mil. En förutsättning iir att inga driftkostnader belastat verksamheten. 

Liksom enligt nuvarande regler skall den skattskyldige kunna redovisa un

derlaget för avdraget genom körjournal eller pii annat lämpligt sätt. 

För närvarande giiller att reglerna för avdrag för kostnader för resor till 

och fdn arbetet iir gemensamma i fräga om inkomstslagen jordbruksfastig

het. rörelse och tjänst. Även i det nya systemet bör samma regler tilliimpas. 

De lagändringar som mitt förslag föranleder har tagits in i punkt I sista 

stycket av anvisningarna till 22 §KL resp. punkt 32 av anvisningarna till 23 ~ 

KL. 

8.11 Handelsbolag 

8. 11. J Allmänna utgångspunkter 

Ett handelsbolag är en juridisk persern som kan förvärva tillgångar och ådra 

sig skulder. Handelsbolaget är däremot inte skattesubjekt vid inkomstbe

skattningen. Handelsbolagets inkomster beskattas i stället hos delägarna. 

Frågan om att göra handelsbolaget till skattesubjekt har varit aktuell 

Hinge. En modell för en sådan beskattning lades fram av FSK (SOU 

1986:44). FSK:s s. k. staketmetod byggde bl. a. på att inkomster i bolaget 

skulle trMfas av en låg beskattning - 10 % om det bara fanns fysiska perso
ner som delägare - och att uttag skulle vara avdragsgilla. Modellen följde 

myi:kct nära det tidigare förslaget till staketmetod för enskild näringsverk

samhet (SOU 1984:70). 
Den modell som URF presenterat skiljer sig i viktiga hiinseenden från det 

tidigare förslaget. Ett handelsbolag skall enligt URF:s förslag i allt väsentligt 

beskattas efter de regler som giiller för aktiebolag. Skattesatsen är den

samma och uttagna vinstmedel beskattas hos deliigarna som lön eller som 

utdelning. 

URF:s förslag heträffande handelsbolagen var inte komplett. Bl. a. sak

nades övergängsbestiimmelser. Av den anledningen har <'ttskilliga remissin

stanser avstått frän att ta ställning till förslaget. De som har tagit ställning 

har i allmänhet tillstyrkt att handelsbolaget görs till skattesubjekt enligt i hu

vudsak den modell som URF föreslagit. 

URF har vidare föreslagit vissa ändringar i den civilrättsliga lagstiftningen. 

Görs handelsbolaget till skattesubjekt iir det viktigt att det inte råder något 

tvivel om att det föreligger ett handelsbolag och inte ett enkelt bolag. URF 

har därför - liksom tidigare FSK - föreslagit att registreringen i handdsre

gistret skall konstituera handelsbolaget. Att riittsverkningar knyts till regist

reringen innebär samtidigt att gränsdragningen mellan handelsbolag och 

enkla bolag förskjuts. Genom att avstå från registrering kan ett enkelt bolag 

bedriva näringsverksamhet. Detta iir inte möjligt enligt lagen ( 1980: 1102) 

om handelsbolag och enkla bolag. HBL. 
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URF har också tagit upp frågan om att ändra HBL i syfte att göra det möj- Prop. 1989/90: 110 
ligt för en enskild näringsidkare att bilda ett s. k. enmanshandelsbolag. Det 
alternativet skulle kunna te sig attraktivt för en enskild näringsidkare som 
vill fä tillgång till de expansionsmöjligheter som finns i ett aktiebolag utan 

att behöva iaktta de formaliteter och krav på bundet kapital som följer av en 
aktiebolagsbildning. I en promemoria som upprättats inom justitiedeparte-

mentet i oktober 1989 har lagtekniska aspekter på enmanshandelsbolaget 

belysts. Promemorian - som också innehåller URF:s förslag i registrerings-
delen - har mottagits ganska väl vid remissbehandlingen. På en del håll har 

emellertid uttalats skepsis mot införandet av enmanshandelsbolag. 

URF ställde förslaget om enmanshandelsbolag mot förslaget om särskild 

redovisningsmctod (SRM). Som framgått av vad jag tidigare anfört (avsnitt 
8.1) anser jag att modellen med SRM bör utredas vidare. Med de berörings

punkter som finns mellan beskattningen av enskilda näringsidkare och han

delsbolag är det naturligt att man i utredningsarbctct också kommer in på 
handelsbolagens beskattning. Ett sådan fortsatt utredningsarbete är också 

nödvändigt eftersom URF inte hann med att fullständigt belysa modellen 
med handelsbolaget som skattesubjekt. Även de civilrättsliga frågorna bör 

tas upp i det fortsatta arbetet. 

Av vad jag nu sagt följer att det inte nu kan komma i fråga att göra han

delsbolaget till skattesubjekt. Vad det då gäller är att anpassa dagens regler 
om delägarbeskattning till det nya inkomstskattesystem som skall tillämpas 

fr. o. m. 1992 ärs taxering. 

8.11.2 Nya regler för fortsatt delägarbeskattning 

Mitt förslag: All verksamhet i handelsbolag - utom reavinster vid av

yttring av näringsfastigheter och bostadsrätter m. m. - beskattas i in

komstslaget näringsverksamhet. Avdrag för avsättning till surv görs 
vid beräkning av handelsbolagets inkomst. Räntefördelningen görs 

däremot på delägarnivå på grundval av det justerade ingångsvärde 
som gäller i reavinstsystemet. Delägarbeskattningen av vissa äldre 
dödsbon behålls. 

Skälen för mitt förslag: I det nya skattesystemet beskattas alla inkomster 
i ett aktiebolag i inkomstslaget näringsverksamhet. Reavinster och kapitalin

komster beskattas inte längre enligt särskilda regler. Beskattningen sker helt 

och hållet enligt bokföringsmässiga grunder. Någon kontantprincip före

kommer inte. För fysiska personer sker beskattning av reavinster och kapi

talinkomster i det nya inkomstslaget kapital. Kontantprincipen behålls för 
deras del. 

Reglerna för fysiska och juridiska personer skiljer sig alltså i det hänseen

det åt. Det gäller också för surven och den till surven kopplade räntefördel

ningen. Räntefördelning förekommer bara för fysiska personer och döds

bon. 
Att skatteregler för fysiska och juridiska personer inte är desamma ger 

38 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 1 
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upphov till problem. Vid utformningen av nya skatteregler för handelsbolag Prop. 1989/90: 110 
måste man ta hiinsyn till att det bland dcliigarna kan finnas såväl fysiska som 
juridiska personer. Det leder oundvikligen till siirregler och svårigheter vid 
tilliimpningcn. Mot denna bakgrund är det nödviindigt att förenkla reglerna 

diir det giir att göra. Ett visst mt1tt av schabloniscringar måste också godtas. 

Jag har tidigare (avsnitt 8. I0.4) föreslagit att handelsbolag där det ingår 

fysiska personer och dödsbon som deliigare skall ha kalenderår som räkcn
skaps{1r. Förslaget skall ses mot bakgrund av motsvarande krav för enskilda 

niiringsidkare och behovet av en fast avstiimningstidpunkt gentemot privat
ekonomin vid tillämpningen av rcgkrna om surv och räntefördelning. 

I det nya systemet gäller särskilda regler för beräkning av kapitalinkomst. 
Bl. a. finns ett tak för fullt avdrag för nettoutgiftsräntor. Regler av detta slag 

kan inte utan vidare tillämpas pfi deliigarna i ett handelsbolag. Vill man fä 
ett helt likviirdigt resultat förutsiittcr detta att inte bara - som i dag- bolagets 

inkomst utan ocksä olika poster som ligger till grund för inkomstberäk

ningen fördelas p[1 cleliigarna. St1dana regler ter sig alltför komplicerade. En 

komplicerande faktor iir ocks:I att principerna för inkomstberäkningen -

kontantprincip och bokföringsmiissiga grunder- är olika för fysiska och juri

diska personer. Till detta kommer de svt1righeter som en särbehandling av 

tillgtmgar och skulder i kapitalförvaltningen skulle leda till vid tillämpning 
av survreglerna och av reglerna om riintcfördelning. 

Det skulle innebära en avscviird förenkling att beskatta även handelsbola

gets kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Jag anser att den 
ändringen bör kunna göras. siirskilt som det är just utövandet av närings

verksamhet som konstituerar handelsbolaget. Konsekvensen blir bl. a. att 
riinteintiikter och utdelning triiffas av full inkomstskatt och - enligt reglerna 
för passiv niiringsverksamh.:t - shrskikl löneskatt och att räntt:utgifter blir 

fullt avdragsgilla i niiringsverksamheten. Vinster p[1 t. ex. kapitalpiacerings
aktier blir ocks[1 heskattack i niiringsverksamheten. Däremot beskattas vins
ter vid avyttring av niiringsfastigheter. bostadsriitter m. m. i kapital (avsnitt 
6.4.11 ). 

Enligt lagr{1dsremissen skulle vidare heskattning ske i kapital vid avyttring 

av niiringsbctingade aktier m. m. i ett handelsbolag. Reglerna var alltså i det 
h~insecndct desamma som för enskilda näringsidkare (jfr avsnitt 6.5.16). Un
der innehavstiden skulle diin:mot g~illa avvikande regler för handelsbolag i 

och med att riintor på lån för förvärv av aktierna fick dras av i näringsverk

samheten. I och för sig kan den förmånen i viss utsträckning balanseras ge

nom att aktierna utesluts från survunderlaget. Regler av det slaget blir emel

lertid approximativa och de kan sHi fel i olika situationer. Mot den lösning 

som föreslogs i lagriidsremissen talar ocksf1 att reglerna för beskattning av 

vinster i fömansiigda aktiebolag-med beskattning i s:'\väl kapital som tjänst

blir mycket svåra att tilliimpa om aktierna innehas genom ett handelsbolag. 

siirskilt om det under handelsbolagets innehav av aktierna skett växlingar i 

delägarkretsen. 

Av de skäl som jag angett har jag kommit till att en mer hållbar lösning är 

att beskatta niiringsbetingade aktier m.m. fullt ut i inkomstslaget närings-

verksamhet. Jag föreslår att förslaget i lagrådsremissen ändras på den punk-
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t.:n. De nya reglerna biir dock inte tilliimpas fiirriin vid 1993 års taxering. Prop. 1989190: 110 
Avyttringar under [1r 1991 (1992 ärs taxering) bör beskattas i kapital (se vi-
dare övergångsbestiimmelserna). Diirmed kan berörda handelsbolag av-
vakta det fortsatta utredningsarbetet innan stiillning tas till behovet av even-
tuella omstrukturcringsätgiirder. För kapitalplaceringsakticr m.m. bör de 
nya reglerna gälla redan fr.o.m. 1992 {1rs taxering. 

Vad giiller reaförluster gäller olika regler för fysiska personer och för ak
tiebolag och andra juridiska personer som avses i 10 a *SIL. För fysiska per
soner kvoteras vissa förluster till 70 <;;,,(avsnitt 6.5.4). För aktiebolag m. fl. 
giillcr att förlusterna avseende kapitalplaeeringsaktier m. m. sparas och ut
nyttjas mot framtida vinster vid avyttringar av samma slags tillg<'mgar (av
snitt 8.5). 

I lagr[1dsremissen föreslogs att en siidan sparanderegel skulle tillämpas så 
snart det bland handelsbolagsdeliigarna fanns en juridisk person som vid di
rektinnehav skulle ha berörts av regeln. Den lösningen är emellertid förenad 
med vissa nackdelar. En sparanderegel iir svär att tillämpa pt1 bolagsnivi\ ef
tersom handelsbolaget inte taxeras. Den kan ocks{t leda till handel med an
delar i handelsbolag med ännu inte utnyttjade förluster. En konsekvent till
liimpning av n:gcln innebiir ocks<'i att rätten att utnyttja gamla förluster faller 
bort om de juridiska pt:rsonerna avyttrar sina andelar till fysiska personer. 
Mot denna bakgrund föreslår jag i stället att handelsbolagets reaförluster be
handlas på samma siitt som reaförlusterna hos en fysisk person. Det innebär 
alltsä att förlusten i vissa fall kvoteras till 70 % vid beräkning av inkomsten 
av niiringsvcrksamheten. Kvoteringen bör giilla oavsett om det bland deläg
arna finns enbart fysiska personer, enbart juridiska personer eller om dcl
iigarkretsen iir blandad. 

Vad giiller surven finns det tvft huvudalternativ. Avsättning till surv kan 
göras antingen p{1 bolagsniv;'i - och beräknas p{1 bolagets skattemiissiga egna 
kapital - eller pti deliigarnivf1. Survavsiittning p[1 deliigarnivi1 förutsätter att 
delägarens skattcmiissiga kapitalbchi\llning kan faststiillas årligen. Detta är 
ink utan vidare möjligt eftersom det bl. a. förutsätter att differensen mellan 
handelsbolagets (civilriittsliga) egna kapital och handelsbolagets skattemäs
siga kapiral (viirderat enligt survreglerna) fördelas på delägarna på ni1got 
siitt. Jag anser att övervägande skäl talar för att göra survavsiittningen pi\ 
bolagsnivii. För den lösningen talar också att en eventuell övergiing till att 
behandla handelsbolaget som skattesubjekt bör underlättas om surven finns 
i bolaget och inte hos delägarna. 

Tekniskt skulle man kunna beräkna ett underlag för räntefördelning pii 
bolagsniv{1. En fördel med den lösningen iir att survberiikningen kan göras 
samlat. Det finns emellertid också nackdelar. bl. a. att räntefördelning 
skulle kunna undvikas om mot en negativ kapitalbehiillning hos en fysisk 
person - som egentligen skulle föranleda riintefördelning - svarar en positiv 
kapitalbehållning hos en juridisk person. 

Enligt min mening finns det i stiillet anledning att knyta an till 1988 års 
reavinstregler för andelar i handelsbolag. Enligt dessa regler skall andelens 
justerade ing<"ingsviirde (omkostnadsbeloppet) beräknas årligen. Det juste
rade ingångsv~irdet bör kunna användas som underlag för räntefördel-

595 



ningen. Det förutsätter emellertid att de siirskilda regler för värderingen av Prop. 1989/90: 110 
fastigheter, bostadsrätter m. m. som gäller för fysiska personer vid tillämp-

ning av survreglerna får sitt igenom. Vid beräkning av underlaget för ränte-

fördelning bör därför det justerade ingångsvärdet reduceras om bolaget in-

nehar fastigheter. bostadsrätter m. m. som inte är omsättningstillg{mgar. 

Utöver vad jag här har tagit upp bör några större ingrepp i delägarbeskatt

ningen inte behöva göras. 1988 års regler för reavinstbeskattning av andelar 

i handelsbolag kan t. ex. behMlas. 

Det finns inte heller nf1gon anledning att nu ~indra principen om delägar

beskattning av vissa äldre dödsbon. Det innebär bl. a. att delägarna i boet 

kan triiffas av riintdördclning. Underlaget för riintcfördclning bör bestäm

mas för boet och inte - som hos handelsbolagen - på delägarnivå. Däremot 

bör de handelsbolagsbeskattade dödsbona inte få göra avdrag för avsättning 

till surv och vidare bör kapitalinkomster hällas utanför näringsverksamheten 

och beskattas enligt de nya regkrna i SIL. Dessa båda ändringar i förhål

lande till förslaget i lagrådsremissen innebär att övergängen till delägarbe

skattning i stort sett inte p<'\verkar reglerna för inkomstberäkningen i döds

boet. Vad gäller begränsningen av avdragsrätten för räntor (avsnitt 6.3.2) 

bör kvoteringen till 70 % tillämpas pä boets nettoutgiftsriintor över 10 000 
kr. 

Av min redogörelse framgår att den nya regleringen - även med de före

slagna förenklingarna - blir förh<'1llandevis komplicerad. Som jag tidigare 

nämnt skall emellertid handelsbolagens beskattning utredas vidare (avsnitt 

8.1 ). I den mån det arbetet inte skulle leda fram till att handelsbolagen görs 

till skattesubjekt för de här föreslagna reglerna naturligtvis omprövas. 

Mina förslag till nya regler finns i 53 * 3 mom. och i punkterna I, 2 och 16 

av anvisningarna till 22 * och punkterna 1 och 33 av anvisningarna till 23 * 
KL, 3 * 2 mom. SIL samt 11 * lagen om skatteutjämningsreserv. 

8.12 Beskattning av fåmansföretag m.m. 

8.12. J De särskilda fåmansföretagsreglerna 

Mitt förslag: De särskilda fömansföretagsreglerna behMls. I likhet 

med förslaget om beskattning av överutdelning frfm fåmansföretag 

beskattas förmånerna som en särskild intäktspost i inkomstslaget 

tjiinst utan uttag av sociala avgifter, rätt till schablonavdrag eller 

grundavdrag. Nagon avdragsrätt för företaget föreligger inte. 

Företagsledaren skall beskattas för hela anskaffningsvärdet vid få

mansföretagets förvärv från utomstående av lös egendom som uteslu

tande eller sii gott som uteslutande iir avsedd för företagsledarens el

ler niirsltiendes privata bruk. Undantag görs för förvärv av bil som 

beskattas som bilförmån. I konsekvens med detta har företaget av

dragsrätt för bilkostnaderna. 

En delägare eller närstående som till företaget siiljer in egendom 

som avses i JO ~ SIL beskattas för hela köpeskillingen som intäkt av 

tjänst om egendomen inte iir till nytta för företaget. 596 



Utköp av egendom till unde~pris skall inte föranleda beskattning av 
förctagsledaren om denne tidigare beskattats för anskaffningsviirdet. 

Har en delägare förvärvat egendom frän företaget till ett pris som un

derstiger marknadsvärdct skall företaget beskattas för skillnaden mel
lan marknadsvärdet och vederlaget. Uttagsbeskattning sker inte i de 
fall förctagsledaren beskattats vid företagets förvärv av egendomen. 

Vidare sker uttagsbeskattning när ett fåmansföretag lämnat företags

ledare lån med fördelaktig ränta. 
Särskilda vinstberäkningsregler skall giilla vid delägares eller när

stäendes införsäljning av egendom till företaget. Överstiger det avta

lade priset marknadsvärdet. skall som försäljningspris vid reavinstbe

skattningen gälla marknadsvärdet. Skillnaden mellan försäljningspris 

och marknadsvärde förmånsbcskattas. Schablonreglerna vid försälj

ning av fastighet och bostadsrätt får inte tillämpas vid beräkning av 
vinsten om inte fastigheten eller bostadsrätten helt eller till huvudsak

lig del skall användas i företagets näringsverksamhet. 

FSK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt i fråga om stoppreg

krnas innehåll. 

Remissinstanserna (avseende FSK:s förslag): Övervägande antalet remiss

instanser är positiva till kommittens förslag. Frän näringslivshåll invänds att 
förm{111er av ifdgavarande slag bör beskattas lika oavsett om de utgår till 

företagsledarc och delägare i fåmansföretag eller till anställda i andra före

tag. I fråga om hyresersättning för lokalupplåtelse till företaget hävdas att 

bestämmelsen även hör omfatta delägare. Beträffande de s. k. förbjudna lå

nen pitpekas från bl. a. RSV och kammarrätten i Stockholm att en viss tids
gräns bör uppställas för alt iiterbetalning av s;)dana lån skall godtas och ute

sluta beskattning. LO och TCO menar att alla län bör jämställas med löncut
tag. 

Skälen till mitt förslag: 1976 års särregler för fämansföretag (de s. k. stopp
reglerna) infördes i syfte att förhindra att företagsledare och delägare i så

dana föri:tag skaffade sig obehöriga skatteförmåner genom olika transaktio
ner mellan bolaget och sig själva. Reglerna utformades så att den för aktie
bolagen gällande dubbelbeskattningseffekten inte eliminerades. Behovet av 

st1dana regler kvarstår även efter en omläggning av skattesystemet. 
Beskattning av de ifrågavarande förmånerna sker i dag i inkomstslaget till

fällig förvärvsverksamhet. Detta inkomstslag finns inte i det nya systemet. 

Beskattning av förmånerna måste därför ske i något av inkomstslagen tjänst 

eller kapital. 
I fraga om överutdelning m.m. från fåmansföretag har jag föreslagit att 

beskattning skall ske som en särskild intäktspost i inkomstslaget tjänst utan 

uttag av socialavgifter, rätt till schablonavdrag eller grundavdrag (avsnitt 

6.8). Bestämmelserna tas in i SIL. De fåmansförctagsregler som jag nu be· 

handlar hör systematiskt inte hemma i SIL utan i KL. De bör därför föras in 

som en särskild punkt i anvisningarna till 32 S KL, som hehandlar inkomst av 

tjänst. Bestämmelserna har flyttats över med i stort sett oförändrat innehåll. 

Prop. 1989/90: 110 
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And ringarna best är friimst i att systematiska brister i regel systemet av- Prop. 1989/90: 110 
h jföpts. 

Den nuvarande bestlimmelsen som reglerar ett /åmamförctags fön'iirv av 

cxcndom som uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för före

wgslcdar('fls privura lm1k kan enligt min mening inte ers~ittas av en regel om 

att beskattning av anskatlningsvärdet skall ske som för vanliga löneuttag. Av 

förarbetena till 1976 lirs fttmansföretagslagstiftning (SOU 1975:54, prop. 

1975176:79) framgär att bestiimrnclsen skall tillämpas endast vid företagets 

förvärv av lös egendom från utomstf1ende. Detta bör klart framgå av lagtex

ten. 

Niir det giiller fdgan om förviin· ar bil för företagsledarens privata bruk 

delar jag FSK:s uppfattning att det nya systemet för beskattning av bilförmä

ncr som tr~idde i kraft den 1 januari 1987 (prop. 1986/87:46, SkU 9, rskr. 73, 
SFS 1986: 1199) bör medföra att bilar undantas från tillämpning av den nyss 

nämnda besUimmelsen. Vid behandlingen av beskattningen av naturaförmä

ner har jag föreslagit att delvis nya beskattningsrcgler införs för bilförmån. 

Dessa iindringar päverkar dock inte min bedömning att en undantagsregcl 

för förvärv av bilar i famansföretag bör införas. Vidare bör som jag tidigare 

anfört den siirskilda värderingsregeln för företagsledare i fåmansföretag av

seende bilförmån slopas. Som en konsekvens av att undantagsregeln införs 

bör företaget fa riitt till viirdeminskningsavdrag p{1 anskaffningsvärdet. 

Om en till företagsledaren niirstäende person, som inte själv är anställd 

eller del~igare i företaget, får utnyttja bil för privat bruk bör fön:tagsledaren 

beskattas för förmänen. Genom sitt bestämmande inflytande är det han som 

har gjort det möjligt för den niirstående att utan motprestation använda före

tagets bil för privat bruk. 
Frt111 n{1gra remissinstanser har hävdats att det föreligger en omotiverad 

olikhet i beskattningen beroende pa om famansföretaget köper en villafas
tighet eller en bostadsrätt som tjänstebostad åt företagsledaren. Enligt min 

mening är förvärv av en bostadsrätt åt företagsledarcn eller honom närstä

ende person just en si!dan atgärd som inte är betingad av företagets verksam

het och d~irför skall föranleda beskattning av företagsledaren. Den omstiin

dighetcn att villafastigheter inte behandlas på samma sätt är inte tillriickligt 

för att undanta bostadsrätter från denna beskattning. 

Bestämmelsen bör inte tillämpas om företaget anskaffar en omsättnings

tillgång för företagsledarens privata bruk. I ett sådant fall hör i stället vanliga 

regler om uttagsbeskattning giilla. 

Om en dcliigare i C'tt fåmansföretag 111·yttrar lös egendom till .företager som 

inte är till nytta för företagets verksamhet reavinstbeskattas delägaren i dag 

enligt 35 * 4 mom. KL för hela köpeskillingen. Enligt mitt tidigare framlagda 

förslag skall reavinster beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats 

på 30 % (avsnitt 6). För att förhindra transaktioner av detta slag anser jag att 

det inte är tillräckligt att hela köpeskillingen beskattas med denna skattesats. 

Bestiimmeben bör därför föra~ ihop med de övriga stopprcglerna och hela 

beloppet beskattas pf1 samma siitt som förcsh'is för öwrutdelning frtm få

mansföretag. 
Den nuvarande regeln om beskattning vid fl'laktig prissättning vid överlå-
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tclse av egendom mellan fåmansföretag och delägarna kolliderar med be- Prop. 1989/90: 110 

stiimmclserna om både företagets förvärv av egendom för företagsledarens 

privata bruk och delägares införsäljning av onyttig lös egendom. I praxis 

(RÅ 1985 1 :52) har bestämmelsen om felaktig prissättning inte ansetts till-

liimplig när företagsledare vederlagsfritt tagit ut egendom från företaget om 

företagets förviirv av samma egendom medfört att företagsledaren beskat-

tats för anskaffningskostnaden. Jag delar FSK:s uppfattning att denna praxis 

bör komma till uttryck i lagtexten. Inte heller bör en delägares införsäljning 

av onyttig lös egendom till överpris föranleda beskattning enligt bestämmel-

sen om felaktig prissiittning. Regeln att hela köpeskillingen skall tas upp som 

skattepliktig intäkt får anses tillräcklig. Felaktig prissättning vid införsälj-

ning av fast egendom och bostadsrätter återkommer jag till senare. 

Har delägaren i efterhand korrigerat en felaktig prissättning genom att 

t. ex. återbetala mellanskillnaden till företaget, bör detta inte medföra att 

transaktionen bedöms enligt någon stoppregel om rättelsen sker inom 

samma tid som tillämpas för att rättelse av taxering skall anses ha skett frivil

ligt och skattetillägg diirför inte påförs. Däremot bör inte ett villkor att avta

let mellan företaget och delägaren är beroende av taxeringsmyndigheternas 

godkiinnande beaktas. Transaktionen skall bedömas som om den fullföljts. 

FSK:s förslag om ändrad definition av begreppet fämansföretag medför 

bl. a. att bestämmelsen angående felaktig prissättning inte blir tillämplig på 

fåmansägda handelsbolag. För en viss situation anser jag emellertid att fcl

prisregeln bör tillämpas även på fåmansägda handelsbolag. 

Vad jag syftar på iir utköp från ett fämansägt handelsbolag av fastigheter 

och bostadsrätter e.d. som vinstbeskattas enligt de förmänliga reglerna för 

privatbostäder. Förviirvar ett handelsbolag - eller ett aktiebolag - en jord

bruksfastighet, vilket kan komma att bli möjligt i framtiden, skall mangårds

byggnaden ingå i näringsverksamheten. Detta medför bl. a. att bolaget får 

rätt att göra reparationsavdrag. Tar delägaren sedan ut byggnaden ur bolaget 

och säljer den, behöver han endast betala 9 %, skatt på försäljningssumman 

om byggnaden efter uttaget räknas som privatbostad. Det bör göras klart 

att uttaget inte utan skatteeffekter kan ske till underpris. Bestämmelsen bör 

utformas pä det sättet att uttag från fåmansägt handelsbolag till underpris av 

fastigheter och bostadsrätter e.d. som är så inrättade att de kan användas för 

privat boende också beskattas enligt regeln om felaktig prissättning. 

Beträffande beskattning vid företags ledares eller företagsledare närstående 

persons upplåtelse av lokal till fåmamföretag gör jag föjande bedömning. 

Mitt förslag om beskattning vid uthyrning av privatbostäder (avsnitt 7.6) 

innebär att beskattning sker på samma sätt i inkomstslaget kapital. oavsett 

om uthyrningen avser hela eller del av aret. Från hyresintäktcn medges av

drag med 4 000 kr. samt därutöver vid uthyrning av småhus 20 % av hyresin

täkten och vid annan uthyrning för den del av den egna hyran eller avgiften 

som belöper pä den uthyrda delen. Om bostaden eller del därav hyrs ut till 

arbetsgivare eller uppdragsgivare medges inte 4 000-kronorsavdraget. I det 

fallet medges sk~iligt avdrag. 

Bakgrunden till den nuvarande bestämmelsen om beskattning vid före

tagsledares upplåtelse av lokal som ägs eller disponeras av honom till få-
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mansföretaget var att man ville förhindra att företagsledaren genom att ut- Prop. 1989/90: 110 
nyttja schablonbeskattningen av en- och tvåfamiljsfastigheter skattefritt 
skulle kunna tillgodogöra sig ersättningen. Bestämmelsen är enligt min me-
ning fortfarande befogad. Det gäller även när särskilda bestämmelser nu in-

förs för beskattning av anställdas ersättningar från arbetsgivaren för lokal-

upplåtelse och trots de nya reglerna om beskattning av uthyrningsinkomster. 
Företagslcdaren skulle annars få möjlighet att ta ut ersättning frän företaget 

som lägre beskattad kapitalinkomst, trots att den egentligen borde beskattas 

som tjänst. Hela hyresersättningen skall därför redovisas i inkomstslaget 

tjiinst. 

Upplåtarens avdragsrätt för kostnader för uthyrningen bör begränsas till 
de direkta merkostnaderna som föranletts av företagets utnyttjande av loka

len. 
l fråga om företagets avdragsrätt för lokalkostnaden anser jag i likhet med 

FSK att denna bör motsvara utgivet belopp om detta är marknadsmässigt. 
Med marknadsmiissig ersättning förstås vad företaget skulle ha fått betala till 

en utomstående för en motsvarande lokal. 

Bestämmelsen angf1ende hyresersättning bör även fortsättningsvis gälla 

för fåmansägda handelsbolag. Motivet till bestämmelsen hänger inte i första 
hand samman med upprätthållandet av dubbelbeskattningen. l det här sam

manhanget bör enligt min mening inte göras någon skillnad mellan en upplå

tdse till aktiebolag och handelsbolag. 

Bestiimmelsen om beskattning till följd av överträdelse av låneförbudet i 

aktiebolagslagen (1975: 1385) är inte någon fåmansföretagsregel utan be

skattning sker vid förbjudna lån från alla aktiebolag. Bestämmelsen bör där
för brytas ut och placeras i en egen anvisningspunkt, punkt 15 av anvisning
arna till 32 § KL. Innebörden av begreppet lim i aktiebolagslagen och KL 
bör vara detsamma och det skall i normalfallet vara fråga om ett penninglån 

för att beskattning skall ske. I förtydligande syfte bör detta framgå av lagtex
ten. 

Grundprincipen när det gäller beskattning av transaktioner som täcks av 
låneförbudet är att det är fråga om uttag för gott av medel från företaget. 
Uttaget bör således jämställas med lön. Frågan om en återbetalning av lånet 

skall utesluta beskattning måste bedömas mycket restriktivt. En omständig

het som kan föranleda att beskattning inte skall ske är att lånet aterbetalats 

före utgfingen av låntagarens beskattningsår. Ett krav bör dock vara att det 

iir friiga om en definitiv återbl.'talning och inte ett s. k. rullande lån. 

Enligt reglerna som jag tidigare föreslagit för beskattning av räntefria eller 

lägförräntade ltm från arbetsgivare skall förmånen beskattas i inkomstslaget 
tjänst och beläggas med socialavgifter samtidigt som ett mot förmånen sva

rande belopp får dras av enligt allmänna regler om avdrag för räntekostna

der (avsnitt 5.3.2.1 ). Vidare slopas det skattefria beloppet om 2 000 kr. lik

som de särskilda reglerna om riintetillägg i lO * 6 mom. SlL. 
De nya reglerna iir enligt min mening inte tillräckliga för att avhalla före

tagsledarc i famansföretag från att utnyttja sin speciella stiillning och diirige

nom skaffa ett lfö1 med fördelaktig ränta. Bestämmelsen om heskattning av 

företagsledare eller närsti1ende person som för en sådan förm{m bör därför 
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behållas. Beskattning bör ske i inkomstslaget tjänst på samma sätt som vid Prop. 1989/90: 110 
överutdelning m. m. från fåmansföretag. Företaget å sin sida bör uttagsbe-

skattas. 
Vid dcliigares införsiiljning av en fastighet till fåmansföretaget gäller för 

närvarande att reavinstberäkningen inte får göras enligt de regler som nor

malt gäller vid fastighetsförsäljningar. Regler motsvarande de som gäller för 

beräkning av rcaförlust skall i stället tillämpas. RSV kan medge dispens om 
försäljningen sker av organisatoriska eller andra synnerliga skäl. Enligt 

RSV:s praxis gäller i princip att undantag medges om den införsålda fastig

heten helt eller till huvudsaklig del skall användas i företagets rörelse . 

. Även med de av mig föreslagna beskattningsreglerna för fysiska personers 

avyttring av privatbostäder och näringsfastigheter (avsnitt 6.4. 7 och 6.4.11) 

finns behov av att inte tillåta en schablonmässig beräkning av reavinsten vid 

införsäljning av fastighet som inte skall användas i företagets näringsverk

samhet. Motivet är liksom tidigare att förhindra att delägaren genom sådana 

onödiga införsäljningar tar ut medel frän företaget på ett från skattesyn

punkt fördelaktigt sätt. trots att delägaren genom företaget har samma till

gång till fastigheten som före försäljningen. Jag delar FSK:s uppfattning att 
RSV:s praxis - som innebär att införsäljningar av fastigheter som helt eller 

huvudsakligen skall användas i företagets näringsverksamhet beskattas en
ligt de vanliga reavinstreglerna - lagfästs. Detta innebär att schablonberäk

ning av vinsten får göras vid sådana "nyttiga" in försäljningar. RSV bör få 

möjlighet att medge schablonberiikning om det finns synnerliga skäl. 

För att förhindra att en delägare i samband med införsäljningen genom 

överprissättning för fastigheten tar ut medel från företaget, som beskattas 

enligt den av mig föreslagna skattesatsen pä 30 %; för kapitalinkomster, bör 

överpriset beskattas som intäkt av tjänst. 

Beriikning av reavinst för bostadsriiller skall i enlighet med vad jag tidigare 
anfört (avsnitt 6.4.10) ske på i princip samma sätt som beräkningen av rea
vinst för fastigheter. Beräkningen av vinsten kan antingen ske enligt en 
grundregel eller enligt en schablonregel. Mot denna bakgrund anser jag att 
beskattningen av en delägares införsiiljning av en bostadsrätt till fåmansföre
taget hör behandlas pi\ samma sätt som en motsvarande fastighctsinförsälj
ning. 

Bakgrunden till nuvarande bestämmelser att fåmansföretag endast har av

dragsrätt för utbetalat tuntiem är att det ansetts otillfredställande att fämans

företag skulle fö en skattekredit genom att göra reserveringar för tantiem 

och liknande skulder. Syftet med bestämmelsen är att företagets avdrag och 

mottagarens skattepliktiga intäkt skall hänföra sig till samma år. FSK före

sl{1r att avdragsrätt införs för avsättning om tantiemet betalas ut inom två 

mänader frän räkenskapsf1rets utgång. I likhet med RSV anser jag att försla

get - trots vissa fördelar - skulle innebära en sådan tungrodd administration 

att det inte bör genomföras. 
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8.12.2 Begreppsdetinitioner 

Mitt förslag: Definitionen av fåmansföretag skall inte omfatta han

delsbolag. för de fall en viss bestämmelse skall omfatta även handels

bolag införs en definition av begreppet famansägt handelsbolag som i 

princip överensstämmer med definitionen av fåmansföretag. För han

delsbolagen är det andelsinnehavet eller bolagsavtalet som avgör om 

ett väsentligt inflytande föreligger. Det skall av lagtexten framg{i att 

aktiernas röstvärck skall beaktas vid bedömningen av om ett företag 

är ett fåmansföretag. Det skall vidare av lagtexten framgå att bolag 

vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller är föremal 

för OTC-notering inte skall räknas som fåmansföretag. Detta bör ske 

genom att hänvisning görs till begreppet aktiemarknadsbolag enligt 

lagen (1985 :571) om värdepappersmarknaden. Likaså skall som få

mansföretag inte räknas bostadsrättsföreningar och renodlade bo

stadsaktiebolag. 

FSK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Flertalet remissinstanser är positiva till förslagen. 

Frän några håll anförs att inga företag vars aktier är föremål för omsättning 

på aktiemarknaden eller för inofficiella noteringar bör betraktas som få
mansföretag. Några länsskattemyndigheter anser att subsidiärdefinitionen 

av fåmansföretagsbegreppet bör ändras s[i att den kan tillämpas på sådana 

bolag som t.ex. Praktikertjänst AB, där verksamheten är uppdelad på flera 
avgränsade rörelsegrenar. Från några håll efterlyses en närmare definition 

av företagsledarbegreppet i lagtexten. 

Skälen för mitt förslag: Vid tillkomsten av lagstiftningen om fåmansföre

tag framhölls att det avgörande för om ett fåmamföretag skulle anses före

ligga var att en person eller ett fåtal personer hade ett dominerande eller 

väsentligt inflytande i företaget. Av lagtexten kom emellertid inte klart att 

framgt1 att aktiernas röstvärde skall beaktas vid bedömningen om ett sådant 

inflytande föreligger. Praxis (RÅ 1986 ref. 47) har dock tolkat bestämmelsen 

sf1 att de ägda eller innehavda aktiernas röstvärde skall beaktas. Jag delar 

kommittens uppfattning att detta bör komma till klart uttryck i lagtexten. 

Bolag som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller är föremål för 

OTC-notering får anses vara underkastade sådan insyn och kontroll att det 

inte föreligger samma risk för missbruk som i mer renodlade fåmansföretag. 

I praxis har också ett OTC-noterat företag inte bedömts som ett fåmansföre

tag ( RÅ 1986 ref. 165). Jag anser i likhet med kommitten att det av lagtexten 

bör framgå att definitionen av fåmansföretag inte omfattar sådana bolag. 

Detta bör uttryckas genom en hänvisning till begreppet aktiemarknadsbolag 

i lagen om värdepappersmarknaden. För övriga bolag som är föremål för 

omsättning på marknaden och för vilka inofficiella noteringar föreligger är 

jag inte beredd att föreslå något generellt undantag. I dessa fall får en be

dömning göras i varje enskilt fall. 

Beskattningen av handelsbolagens vinster är inte uppdelad i två led utan 

Prop. 1989/90: 110 
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all bL'skattning ska dirL'kt. Ägarnas uttag av kontanter ur handelsbolaget Prop. 1989/90: 110 
p{1verkar alltså inte beskattningen. l Ianddsbolagens ställning inom fämans
företagslagstiftningen har ifrågasatts från många håll, bl. a. eftersom ett av 
syftL'na med denna lagstiftning var att förhindra ägarna av aktiebolag att till-
godogöra sig bolagets vinstmedel pä ett sadant sätt att beskattningen vid ut-
tagstillfällct kringgås. Jag delar den uppfattningen att handelsbolagen inte 

gencn:llt skall anses som fömansföretag. De bör därför undantas från defini-
tionen. Om en bestämmelse skall tillämpas på ett handelsbolag bör detta i 

stiillct uttryckligen anges. Till följd av detta måste en särskild definition av 

vad som avses med ett fämansiigt handelsbolag införas. Definitionen bör an-

sluta till definitionen av fiimansföretag. Fragan om ett dominerande infly-
tande föreligger i sådana handelsbolag skall avgöras med ledning av andels-

innehavet dler bolagsav~alct. 
Beträffande definitionen av företagsledarhegreppet delar jag FSK:s upp

fattning att en närmare konkret utformning i lagtexten knappast är möjlig 

utan att en samlad bedömning av alla föreliggande omständigheter måste gö
ras. Härvid kan jiimförelse bl. a. göras med vad som gäller vid bedömningen 

vid inkomstuppdelning i familjeföretag beträffande förhållandet mellan fö

retagsledare och medhjälpande make. 

Bestlimmdserna om beskattning av förmåner från fåmansföretag har ta

gits in i punkt 14 av anvisningarna till 32 *KL. Till punkt 15 av anvisningarna 
till 32 S KL har flyttats bestämmelserna om beskattning vid överträdelse av 

läneförbudet. Bestämmelserna om reavinstberäkning vid delägares inför
säljning av egendom har tagits in i 24 ~ 6 mom. SIL. I 2 S 13 mom. SIL har 

införts bestämmelser som tar sikte pä famansföretaget. 

8.12.3 Inkomstuppdelning i familjeföretag 

Mitt förslag: Den nuvarande 400-timmarsgriinsen för att medhjäl
pande make själv skall beskattas för ersättning för sin arbetsinsats lik

som bestämmelsen angående arbete utfört i makarnas gemensamma 
bostad slopas. Avgörande skall i stället vara den faktiska arbetsinsat
sen och ersättningens marknadsmässighet i förhållande till det utförda 
arbetet. 16-arsgriinsen för att barn själva skall beskattas för lön för sitt 

arbete i föriildrarnas verksamhet behiills. 
Beträffande ersättningar fr{rn famansägt handelsbolag till medhjäl

pande make och barn, som också är delägare i bolaget, skall bestäm

melsen om inkomstuppdelning gälla för all inkomst - bortsett från 

skälig ränta på insatt kapital. 

t"SK:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: I stort sett samtliga remissinstanser är positiva till att 

400-timmarsgriinsen slopas. Fön:trädare för näringslivet föreslår att 16-års

griinsen slopas dler i vart fall sänks till 15 {1r. Nägra remissinstanser anser att 

bestämmelsen angaende inkomstuppdelning i fämansiigda handelsbolag där 
make och barn ocks{1 är delägare lir obehövlig. 603 



Skälen för mitt förslag: Makar som tillsammans har ett företag eller bedri- Prop. 1989/90: 11 O 
ver näringsverksamhet behandlas i beskattningshänseende olika när det gäl-

ler möjligheten att fördela resultatet mellan sig beroende på om verksamhe-

ten anses utövad gemensamt eller om den ene maken betraktas som med-

hjälpare. Anses verksamheten bedriven av båda makarna gemensamt eller 

anses - i fämansföretag - båda makarna som företagsledare, godtas i princip 

den av makarna gjorda inkomstuppdelningen. I medhjälparfallen är det den 

medhjälpande makens faktiska arbetsinsats som är avgörande för möjlighe-

ten till inkomstuppdelning. Denna princip är enligt min mening en riktig ut-

gångspunkt för reglernas uppbyggnad. En medhjälpande make har ungefär 

samma ställning som en utomstående som anställts i företaget och har inte 

det ansvar som följer av företagsledande uppgifter. Beträffande gränsdrag-

ningen mellan gemensam verksamhet och medhjälparfall anser jag att de-

partementchefens uttalande i prop. 1975/76:77 s. 67 f. fortfarande är vägle-

dande både i direktägd verksamhet och i fåmansföretag där båda makarna 

är verksamma. 

När en av makarna anses som medhjälpare krävs för inkomstuppdelning 

att den medhjälpande makens arbetsinsats uppgått till minst 400 timmar un

der beskattningsåret. Denna timgräns infördes för att möjliggöra en kontroll 

av medhjälpande makens arbetsinsats. 400-timmarsgränsen har alltsedan 

den infördes kritiserats starkt. Den har ansetts leda till effekter som inte kan 

accepteras från rättvise- och jämställdhetssynpunkt. Skäl kan i och för sig 

anföras för att behålla 400-timmarsgränsen om denna är effektiv från kon

trollsynpunkt. Av de enkätsvar som redovisats i FSK:s betänkande och av 

inkomna remissvar framkommer emellertid att så inte är fallet. 400-timmars

gränsen bör därför slopas. Avgörande för inkomstuppdelningen skall i stället 
vara den medhjälpande makens faktiska arbetsinsats och ersättningens 

marknadsmässighet. Liksom tidigare hör telefonpassning och representation 

i bostaden inte beaktas. 

Regeln om illderskravet för att barn själva skall bli beskattade är fortfa

rande motiverad av kontrollskäl. Några mer bärande skäl för att sänka ål

dersgränsen föreligger inte enligt min mening. 

Bestämmelserna om inkomstuppdelning gäller ocksii lön från handelsbo

lag till företagslcdarens make och barn som är delägare i handelsbolaget. Be

stämmelserna har ansetts vara tillämpliga endast vid fördelning av arbetsin

komster (RÅ 83 1: 18 och RÅ 1986 ref. 111 ). Praxis möjliggör alltså en in

komstuppdelning i fämansägda handelsbolag som inte godtas när det gäller 

fåmansaktiebolag. Bi.:stämmelserna om inkomstuppdelning hör inte - såvitt 

gäller inkomst som make och barn får som delägare i handelsbolaget - be

gränsas till att avse endast ersättning för utfört arbete. Om det belopp sädana 

delägare fatt från bolaget överstiger marknadsmässig ersättning för utfört ar

bete och skälig ränta på insatt kapital, skall därför företagsledaren beskattas 

för den överskjutande delen. 

Bestämmelserna om inkomstuppdelning har tagits in i punkt 13 av anvis

ningarna till 32 * KL. 
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8.13 Övergången till det nya systemet 

8.13.1. Avskattning av lagerreserver m.m. 

Mitt förslag: Lagerreserver. avsättning till internvinstkonto och resul

tatutjämningsfond återförs till beskattning till den nya skattesatsen 

under hingst fyra år. Formellt återförs reserverna till beskattning vid 

1992 års taxering. Vid denna taxering beslutas ett uppskovsbelopp 

som utgör skillnaden mellan de upplösta reserverna och årets survav

sättning. Beloppet utgör en intäkt som skall återföras till beskattning 

med minst 25 % per år vid taxeringarna åren 1992- 1995. Något sär

skilt avdrag - rabatt - om uppskovsbeloppet återförs i snabbare takt 

utgiir inte. Fysiska personer behöver inte ta upp någon del av upp

skovs beloppet vid 1992 års taxering. För enskilda näringsidkare skall 

intäkten beläggas med särskild löneskatt och inte bli förmånsgrun

dande om den skattskyldige inte yrkar annat. För näringsidkare som 

i samband med övergången går över till att driva verksamheten i aktie

bolag föreslås en möjlighet att återföra uppskovsbeloppet i bolaget. 

VRl<':s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. De särskilda av

skattningsreglerna föreslås även omfatta skadeförsäkringsföretagens regle

ringsfonder för trafikförsäkring och utjämningsfonder. Avsättning till intern

vinstkonto omfattas däremot inte. Återföring föreslås ske under fem år. För 

uppskov krävs i princip maximal survavsättning. Återföring skall ske med 

minst 30 %. 20 %. 20 %·. 20 % och 10 % under taxeringsåren 1992-1996. 

Vid snabbare i1terföring utgar rabatt med maximalt 13,5 % av återfört be

lopp. För en fysisk person som skjuter upp återföringen till 1993 års taxering 

utgår ett tillägg om 10 1/c av det uppskjutna beloppet. 

Remissinstanscrna: Förslaget godtas i stort. RSV anser att en avvecklings

period om tre iir är tillräcklig. Verket hävdar att kravet på maximal survav

sättning vid 1992 [Irs taxering är okontrollerbart. Från näringslivets sida 

framhålls att reglerna av likviditetsskäl bör få en generösare utformning. Nä
rings/i1·ets skattedelegation understryker att avskattningsperiodens längd inte 

får begränsas. att en höjning av rabatten bör övervägas för att nå åsyftad 

effekt samt att anstånd bör medges med inbetalning av den skatt som belöper 

på reservupplösningen. 

Skälen för mitt förslag: Av flera skäl är det angeläget att de nya reglerna 

kan tilrnmpas fullt ut så snart som möjligt. Förslaget att de gamla reserverna 

skall skattas av till den nya. lägre skattesatsen möjliggör också en förhållan

devis kort avskattningsperiod. Här bör också beaktas att företagen, låt vara 

i varierande omfattning. har möjlighet att föra över en del av gamla reserver 

till surv. 

Uppskov med beskattningen bör medges vid återföring av resultatutjäm

ningsfond samt reserver i lager och pågående arbeten. Avsättning till intern

vinst konto omfattades inte av förslaget i lagrådsremissen. Med hänsyn till att 

siidana avsiittningar i vissa fall kan uppg~1 till betydande belopp anser jag 
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dock att uppskov bör medges även vid upplösning av sådana reserver. Prop. 1989/90: 110 
Jag har tidigare föreslagit att skadcförsäkringsföretagens avdragsrätt för 

avsättning till reglcringsfonder för trafikförsäkring och utjiimningsfonder av

skaffas. Avskattningsfrågan hör dock utredas vidare (jfr avsnitt 8.8.3). Jag 

avstår diirför från att nu lägga fram något förslag om hur dessa fonder skall 

återföras till beskattning. 

Bl. a. aktiebolagens möjligheter till reserveringar i lager m.m. har begrän

sats genom lagstiftning under hösten 1989 (prop. 1989/90:50, SkUlO, SFS 

1989: 1021). Detta innebiir att likviditetseffekterna vid avskattningen mins

kar något. Avskattningsperioden bör därför kunna förkortas till fyra år. 

Förekomsten av rabatter skulle medföra att företagen likviil skulle fä möjlig

heter att genom lageruppbyggnad eller ökade nedskrivningar uppnå bety

dande skattevinster. Jag föreslftr därför att rabatter inte skall utgå. I gengäld 

behöver några spärregler för lagerreservuppbyggnad inte införas. 

Avskattningsregler utan rabatter medför en budgetförstärkning i förhål

lande till URF:s förslag. Reglerna blir också enklare att tillämpa d{1 nägot 

krav på maximal survavsättning inte behöver införas. Mot bakgrund av detta 

bör uppskovsbeloppet fördelas jämnt över perioden så att minst 25 % per år 

återförs vid taxeringarna 1992- 1995. 

De återförda beloppen bör beaktas vid debiteringen av preliminärskatt. 

Jag avser att senare återkomma till de frågor som aktualiseras i det samman

hanget. 

För aktiebolagens del kommer den skattepliktiga intäkten att beskattas 

med skattesatsen 30 %. För enskild näringsverksamhet skulle likviditetspå

frestningen bli större än för aktiebolag om intäkten både grundar egenavgif

ter och träffas av full inkomstskatt. Det finns därför skäl att inte ta ut fulla 

egenavgifter utan enhart skattedelen - den särskilda löneskatten. En skatt

skyldig som önskar det bör dock ha möjlighet att li1ta intäkten bli förmans

grundande. I sådana fall skall fulla egenavgifter tas ut. 

Dessa regler är avsedda att gälla för de enskilda näringsidkare som dter 

skattereformen väljer att driva verksamheten vidare i samma företagsform. 

Näringsidkare som vid eller efter övergången byter företagsform och går 

över till aktiebolag bör fä en möjlighet att lösa upp de gamla reserverna i 

aktieholaget. Avskattningen kan då ske till en skattesats om 30 % . 
URF föreslår att någon obligatorisk avskattning inte skall ske för fysiska 

personer redan vid 1992 års taxering. I stället för motsvarande högre belopp 

tas upp till beskattning vid 1993 års taxering med ett tillägg om 10 % . Utnytt

jas den möjligheten skall - om uppskovsbeloppet vid 1992 års taxering fast

ställs till HJO - vid 1993 års taxering tas upp 52,5 (25 + 10 % av 25 + 25) och 

vid 1994 och 1995 års taxeringar vardera 25. 

Bakgrunden till URF:s förslag i denna del är att de skattskyldiga skall fä 
viss tid pa sig att ta ställning till i vilken företagsform avskattningen av reser

verna skall göras och hur verksamheten skall bedrivas fortsättningsvis. Det 

argumentet för en senareläggning av avskattningcn gäller alltjiimt, särskilt 

som frågan om SRM och handelsbolagens heskattning skall utredas vidare. 

URF:s förslag bör därför genomföras. Med hänsyn till bl. a. att avskattnings

tiden begränsats från fem till fyra år finns det inte tillräckliga skäl att räkna 
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upp det senarelagda avskattningsbeloppet med ett 10-procentigt tillägg. Det Prop. 1989/90: 110 

innebär - för att knyta an till det tidigare exemplet - att den sammanlagda 

intäkten vid 1992 och 1993 års taxeringar blir 50 oavsett hur avskattningen 

fördelas mellan dessa år. 
Även för de enskilda näringsidkarna gäller att surven kan absorbera en 

stor del av avskattningsbeloppet. Likviditetseffekterna blir i de flesta fall be

griinsade. 1 lar näringsidkaren ett stort och maximalt nedskrivet lager kan 

effekten emellertid bli mer kännbar. Jordbrukare med djurbesättningar hör 

ofta till denna kategori. Jag vill därför erinra om att mitt förslag (avsnitt 

8.3.2) att djur skall fä värderas till 85 % av den genomsnittliga produktions

kostnaden leder till att storleken av de lagerreserver som skall återföras till 

beskattning minskar högst betydligt. 

8.13.2 Regler för banker m.fl. 

Mitt förslag: De finansiella företagens obeskattade reserver - värde

reglcringskonton m.m. - återförs i sin helhet till beskattning vid 1992 

års taxering. Skatten som belöper på uppskovsbeloppet debiteras un

der en fyraårsperiod taxeringsåren 1992 - 1995 med 25 % resp. år. 

Någon rabatt utgftr inte. 

L'RF:s förslag: Obeskattade reserver återförs under tre år. Uppskovsbe

loppet fastställs vid 1992 års taxering och tas upp till beskattning med minst 

25, 25 resp. 50 % under taxeringsåren 1992 - 1994. Rabatt utgår med högst 

32 C;'i av det föerförda beloppet. 

Remissinstanserna: Riksbanken och ba11kinspektione11 anser att förslaget 

är bra fri\n kapitaltäc.:kningssynpunkt. Bankinspektionen anser dock att av

skattningen - i vart fall när det gäller banker som är beroende av internatio
nell rating - bör ske med ett eng{mgsbelopp. Från de finansiella företagens 

sida är man kritisk mot förslaget. De anser att avskattningen leder till för

sämrad konsolideringsgrad även om soliditeten förbättras. Rabatten bör 

vara generösare. Som ett alternativ till rabatt bör en längre avskattningspe

riod fä tillämpas. 
Skälen för mitt förslag: De särskilda villkor som gäller för vissa företag i 

den finansiella sektorn har redovisats tidigare (avsnitt 8.8.2). För i första 

hand bankerna gäller att de fyller viktiga samhällsfunktioner och dessutom 

lir de föremål för en löpande värdering av olika internationella ratinginstitut. 

För banker, finansbolag. kreditaktiebolag. fondkommissionsbolag m.fl. 

giiller fr.o.m den I februari 1990 skärpta kapitaltäckningskrav (prop. 

1989/90:43. NU15. SFS 1989: 1086-1095). Kapitalkraven har anpassats till 

den internationella nivä som föreslagits av den s.k. Baselkommitten. ett 

samarbetsorgan inom 10-gruppen. till vilken Sverige hör. 

De nyss föreslagna reglerna med ett uppskovshelopp som intäktsförs un

der ett antal år är mindre liimpliga för företag med internationellt anpassade 

kapitaltäekningskrav. Jag delar därför bankinspektioncns uppfattning att av

skattningen liimpligast bör ske med ett engångsbelopp så att de upplösta re- 607 



serverna efter avdrag för avsättning till surv omedelbart kan tas upp till be- Prop. 1989/90: 110 
skattning och på en gång kan föras över till eget kapital. Den likviditets- och 

lönsamhetspåfrestning som cngångsavskattningen kan innebära bör lösas ge-

nom att skattebeloppet får erläggas under ett antal år. 

Den här beskriva tekniken bör tillämpas inte bara på bankerna. Skillna

derna mellan bankerna och andra institut på de finansiella marknaderna ten

derar alltmer att suddas ut. Jag anser därför att gemensamma bestämmelser 

bör gälla för alla nu aktuella företag som kommer att lyda under kapitaltäck

ningsregler. Däremot anser jag inte att t.ex. dotterföretag- givetvis förutsatt 

att dessa inte själva lyder under kapitaltäckningskrav - till sådana företag 

bör omfattas av reglerna. 

URF diskuterar ett alternativ där skatten på det skattepliktiga beloppet 

skulle fastställas vid 1992 års taxering och att avskattningen därmed skulle 

göras till en uppbördsfråga (SOU 1989:34 not 3 s. 346). Nackdelen med me

toden är enligt URF att en sådan regel fordrar kompletterirnde bestämmel

ser för avräkning av förluster under avskattningsperioden. När det gäller de 

finansiella företagen anser jag inte att några avräkningsreglcr för förluster 

behövs. 

Av tekniska skäl anser jag att ett uppskovsbelopp bör bestämmas även för 

banker m.fl. Beloppet skall sedan omedelbart återföras till beskattning. 

Skatten på uppskovsbeloppet debiteras sedan som om den belöpte på be

skattningsår som taxeras 1992 - 1995. Likviditetseffektcrna blir därmed de

samma som för icke finansiella företag. 

8.13.3 Förlustavdrag m.m. 

Mitt förslag: Gamla outnyttjade förluster enligt lagen (1960:63) om 

förlustavdrag får av juridiska personer dras av vid den första taxe

ringen i det nya systemet. Uppkommer underskott får detta föras vi

dare enligt de nya reglerna. Fysiska personer får motsvarande avdrag 

antingen frän sin taxerade förvärvsinkomst eller från inkomst av kapi

tal. För alla skattskyldiga gäller att reaförlustt!r som inte kunnat ut

nyttjas och vissa förluster i rederirörelse m.m. förs över i det nya sys

temet pt1 i huvudsak oförändrade premisser. 

URF:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Inga invändningar har framförts mot förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare föreslagit att alla aktiebolags in-

komster skall beskattas i en enda förvärvskälla och att begränsningarna i rät

ten att räkna av t.ex. underskott av rörelse i utlandet och rederirörelse m.m. 

från annan inkomst avskaffas. Underskott skall fä dras av vid taxeringen för 

det närmast följande taxeringsåret (avsnitt 8.5). Juridiska personer utom 

diidsbon bör vid övergangen fä föra över sina gamla förluster till det nya sys

temet och riikna av dessa·mot inkomsten av näringsverksamhet. I de fall nu

varande regler innebär begränsningar i rätten att kvitta underskott mot 

andra slags inkomster bör motsvarande gälla för gamla underskott även i det 608 



nya systemet. 

Enskilda näringsidkares gamla outnyttjade förluster får dras av antingen 

mot förvärvsinkomst eller mot inkomst av kapital. 

Överg{mgsreglcrna finns i lagen om upphävande av lagen (1960:63) om 

förlustavdrag. i punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna till KL och 

i punkterna 6 och 13 :iv överg<lngsbestämmelserna till SIL. 

8.13.4 Spärrcglcr 

Mitt förslag: Rätten till avdrag for viirdeminskning pil inventarier och 

andra tillgängar som skrivs av enligt inventariereglerna halveras vid 

1991 t1rs taxering till vinstcklningsskatt och särskild vinstskatt. Be

griinsningen gäller endast anskaffningar efter den 26 januari 1990. 

Undantag görs för sådana anskaffningar som grundas pä skriftligt av

tal som ingåtts senast niimnda dag. En möjlighet till dispens införs för 

vissa omstruktureringssituationer. 

Skälen för mitt förslag: URF föreslår - i syfte att begränsa skattemässigt 

betingade lagerreservuppbyggnader inför övergfö1gen - att särskilda spärr

regler införs. Jag har tidigare redogjort för skälen till att sådana regler inte 

bör införas för lager (avsnitt 8.13.1 ). 

För att underliitta övergången till det nya skattesystemet togs under hös

ten 1989 ett första steg mot en ny företagsbeskattning ( prop. 1989/90:50, 

SkUIO, SFS 1989:1016 - 1023). Bolagsskattesatsen siinktes friin 52 % till 

40 %0 för aktiebolag och flertalet andra juridiska personer. Parallellt med 

detta togs rätten till avdrag för avsättning till allmiin investeringsfond bort 

samtidigt som utrymmet för lagernedskrivning begränsades. Som framgfttt 

innebär mitt här framlagda förslag att bolagsskattesatsen vid 1992 års taxe
ring siinks till 30 % och att vinstdelningsskatten avskaffas. 

Sänkningen av bolagsskattesatsen mellan inkomstttrcn 1990 och 1991 blir 
alltså J(J procentenheter. För företag som betalar vinstdelningsskatt kommer 

skillnaden i skattesats att bli betydligt större. Det rör sig om en sänkning från 

ungefär 48 % till 30 <;'(. För företag med brutna räkenskaps{1r som betalar 

siirskild vinstskatt kan skattesatsen vid 1991 års taxering uppgå till ungefär 

57 % . Sä stora skillnader i skattesats mellan inkomståren 1990 och 1991 ger 

företagen ett incitament att tidigareliigga avdrag i en omfattning som annars 

inte skulle ha varit företagsekonomiskt motiverad. Ett verksamt inslag i en 

sädan skatteplanering skulle vara att anskaffa inventarier och utnyttja rätten 

till viirdeminskningsavdrag. 

Det iir från allmän synpunkt inte önskvärt att skatteomläggningen driver 

fram en efterfrågan på avskrivningsundcrlag. Särskilda regler bör därför in

föras för att begränsa de skattemässiga vinsterna av sådana avdrag vid 1991 

ärs taxering. Reglerna bör ta sikte på värdeminskningsavdrag p{1 inventarier 

och andra tillgångar för vilka samma avdragsregler är tillämpliga. Åtgärden 

bör endast bli tillämplig vid taxeringen till vinstdclningsskatt och till särskild 

vinstskatt. Reglerna biir utformas s(1 att skatteeffekten av ett viirdeminsk-

.39 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 1 

Prop. 1989/90: 110 
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ningsavdrag vid 1991 firs taxering hlir ungefär samma oavsett om företaget Prop. 1989/90: 110 

betalar vinstddningsskatt eller inte. 

Det iir bakgrunden till att regeringen i anslutning till att lagrådsremissen 

beslutaues liimna<.le en skrivelse till riksdagen (skr. 1989/90:84) med medde

lande om kommande lagstiftning på grundval av förslaget i lagrådsremissen. 

Syftet med att lämna en s;ldan skrivelse var att nya regler skulle kunna till

liimpas pft inventarieanskaffningar m .m. som skett efter den 26 januari 1990. 

Innebörden av förslaget är att rätten till värdeminskningsavdrag halveras 

vid 1991 ~irs taxering till vinstdelningsskatt och siirskild vinstskatt. Med hän

syn till den tekniska utformningen av vinstdelningsskatten och den särskilda 

vinstskatten bör begränsningen göras i form av att en del av det värdemii1sk

ningsavdrag som medgetts vid taxeringen till statlig inkomstskatt återförs till 

beskattning. 

De nya reglerna bör alltsft endast avse inventarier och andra tillgångar som 

ansk<iffats dtt:r den 26 januari 1990. Undantag bör göras om en si\dan an

skaffning grundas p{t ett skriftlig avtal som ingåtts senast nämnda dag. I öv

rigt innebiir förslaget i lagri\dsrcmisscn att alla inventarieanskaffningar om

fattas av begriinsningen. Till grund för förslaget ligger bedömningen att en 

regel med Hingre g~1ende undantag riskerar att bli verkningslös. Förslaget 

bör dock modifieras pi1 en punkt. Det kan finnas anledning att undanta in

ventarieanskaffningar m.m. som görs till följd av strukturrationaliseringar. 

En möjlighet för liinsskattemyndigheten att befria från tillämpningen av be

griinsningsregeln bör därför införas för sådana fall. 

8.14 AvdragsrMt för bidrag till FoU m.m. 

!\titt förslag: Bemyndigandet för regeringen - eller myndighet rege

ringen bestiimmer - att förordna om avdragsrätt för bidrag till viss 

forskning. visst utvecklingsarbete eller viss museiverksamhet avskaf

fas. Avdragsratten för bidrag till forskning och utveckling skall fort

si1ttnings\'is följa endast av de generella reglerna. Nuvarande avdrags

riitt för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum lagregleras. 

Bemyndigandet för regeringen - eller myndighet regeringen 

bestiimmer - till fiireskriftsrätt i fråga om avdragsrätt för framtida ut

gifter för anviint kiirnbriinsle m.m. avskaffas. 

LRF:s förslag: U RF föreslår att bemyndigandena behålls. 

Remissinstanserna: Frt1gan har inte berörts vid remissbehandlingen. 

Skälen för mitt förslag: I KL finns ett bemyndigande för regeringen - eller 

myndighet regeringen bestlimmer - att för viss tid förordna att bidrag till 

viss forskning. visst utvecklingsarbete eller viss museiverksamhet skall anses 

som a\'dragsgill driftkostnad i den skattskyldiges rörelse (punkt 18 andra 

stycket av anvisningarna till 29 §). Samma gäller i jord- och skogsbruk 

(punkt 1 {1ttonde stycket av anvisningarna till 22 §KL). 

Bemyndigandet som ursprungligen avsåg endast forskning och utveckling 

(Foll) tillkom genom lagstiftning år 1970 (Ds Fi 1970:1. prop. 1970:135, 610 



BeU 59, SFS 1970:651). Genom lagstiftning år 1984 utvidgades bemyndigan- Prop. 1989/90: 110 
det till att omfatta även bidrag till viss museiverksamhet (prop. 1983/84:107 

bil. 5. KrU 24. SFS 1984:715). Avsikten med utvidgningen var att tillskapa 
avdragsrätt för bidrag till Tekniska Museet. 

Regeringen har med stöd av bemyndigandet utfärdat föreskrifter av angi
vet slag. Nu gällande föreskrifter finns i förordningen ( 1975: 127) om avdrag 

för bidrag till viss forskning m.m. (forskningsförordningcn. ändrad senast 
genom SFS 1988: 1154 ). Förordningen gäller t.o.m. 1991 ärs taxering. 

Lagrådet framhåller att det är fullt klart att bemyndigandet strider mot 

innehållet i 8 kap 3, 5 och 7 §§ regeringsformen. Bestämmelserna innebär 

att riksdagen har exklusiv normgivningskompetens på skatteområdet och att 

denna inte kan delegeras. Det ursprungliga bemyndigandet infördes före nya 
regeringsformen och stred inte mot då gällande krav pä normgivning. På 

grund av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till regeringsformen gäller be
myndigandet utan hinder av att det inte tillkommit i den ordning som skulle 

ha iakttagits vid tillämpning av regeringsformen och det får utnyttjas även 

efter ikraftträdandet av regeringsformen tills riksdagen bestämmer annor
lunda. 

I lagrådsremissen föreslogs att bemyndigandet skulle behållas och avse det 

utvidgade inkomstslaget näringsverksamhet (punkt 24 andra stycket av an

visningarna till 23 § KL). Som lagrådet framhåller innebär detta att rege

ringsformens krav på normgivning kommer att gälla och att bemyndigandet 
blir olagligt. Föreskrifter av det slag som finns i forskningsförordningen 
måste alltså ges i form av lag. 

Fråga uppkommer därför om att lagreglera avdragsrätten för bidrag till de 

institut som nu finns i forskningsförordningen. Det kan emellertid ifrågasät
tas om det - bortsett för Tekniska Museet - finns något egentligt behov av 
en sådan åtgärd. 

Samtidigt som bemyndigandet tillkom utvidgades avdragsrätten för FoU
kostnader generellt genom uttryckliga bestämmelser i KL (punkt 18 första 
stycket av anvisningarna till 29 §och punkt 1 åttonde stycket till 22 §). För 
avdragsrätt krävs numer att FoU:n "har eller kan antas få betydelse för den 
skattskyldiges rörelse" resp. jord- eller skogsbruk. Avdragsrätt föreligger 
även för kostnader för att få information om sädan FoU. Avdragsrättcn av
ser såväl egen FoU-verksamhet (intern FoU) som kostnader för anskaffning 
av FoU-resultat från utomstående (extern FoU). Till extern FoU hör bl.a. 
bidrag till utvecklingsbolag och forskningsinstitut. 

Vad som krävs för avdragsrlitt är inte mer än att företaget har ett rimligt 

intresse av FoU-arbetet i näringsverksamheten. Avdragsrätt föreligger där
emot inte för sådan FoU som normalt helt faller utanför näringsverksamhe

ten (prop. 1970:135 s. 33). Med FoU avses såväl målinriktad forskning som 

grundforskning samt utvecklingsarbete (prop. s. 28 och 30). FoU-arbetet be
höver inte vara rent vetenskapligt eller teoretiskt. Som exempel på forsk

ningsarbeten har i förarbetena nämnts - förutom teknisk FoU på industrins, 
jord- och skogsbrukets områden - även andra slag av forskning som kom

mersiell och företagsekonomisk forskning, forskning om arbetspsykologi, 

arbetshygien och arbetsskydd, personalvård, informationsteknisk forskning 
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och forskning rörande miljövärd. 

Bakgrunden till lagstiftningsingripandet var att praxis ansågs vara alltför 

restriktiv i fråga om främst hidrag till FoU. Avdrag för sådana bidrag med

gavs tidigare i princip endast för vetenskapligt FoU-arbete som hade en mer 

direkt eller p[1taglig betydelse för bidragsgivarens intiiktsförvärv. Den gene

rella utvidgningen av avdragsriitten genom 1970 ~irs lagstiftning har gett åsyf

tat resultat. Detta bekrMtas av utg[mgen i ett antal förhandsbesked (RÅ 

1973 A 118. RÅ 1976 ref. 105 och RA 1987 not. 440). 

Av~ikten med bemyndigandet i fräga om FoU-bidrag har inte varit att till

skapa en avdragsrätt som inte följer av den generella regeln utan att förenkla 

förfarandet. undvika tvister och göra det enklare för en bidragsgivare att 

överblicka skattekonsekvenserna (prop. s. 36). Mot bakgrund härav och 

med hiinsyn till nuvarande mer generösa praxis anser jag att det inte längre 

iir behövligt att siirreglera avdragsriitten för bidrag till vissa FoU-institut. I 

de fall FoU :n i fdiga har eller kan antas ft1 ni1gon betydelse för bidragsgiva

rens niiringsverksamhet kommer avdrag liven fortsättningsvis att medges. 

1 fdga om avdragsrätten för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Mu

seum iir higet annorlunda. Avdragsriitt för bidrag till Tekniska Museet torde 

normalt inte komma i fråga utan en utlrycklig reglering. Enligt min uppfatt

ning har Tekniska Museet en sfalan anknytning till och betydelse för bl.a. 

industriföretagen att bidragen liven fortsättningsvis bör vara avdragsgilla. 

Avdragsriitten bör gälla i niiringsverksamhet. Föreskrifter om detta bör ges 

i form av en siirskild lag. 

Lagrådet har ocksä tagit upp ett annat bemyndigande. Det gällcr bemyn

digandet för regeringen - eller myndighet regeringen bestiimmer - att ut

färda :irtiga föreskrifter för beräkning av avdrag för belopp som företag som 

driver kiirnkraftsanliiggning avsatt i riikcnskaperna för beskattningsåret för 

att Uh.:ka företagets utgifter för framtida hantering av utbränt kiirnbränsle 

(punkt 1 b av anvisningarna till 41 * KL). 

Bemyndigandet infördes genom lagstiftning <°lr 1978 (prop. 1978/79:39, 

SkU 18. SFS 1978:974) och gavs något iindrad lydelse genom lagstiftning år 

1981 (prop. 1980/81 :90 bil. I. NU 60. SFS I 981 :670). RSV utfärdar årligen 

föreskrifter för avdragets beriikning (senast RSFS 1989: 17). 

I lagddsremisscn föreslogs att bemyndigandet skulle behållas (punkt 5 av 

anvisningarna till 24 * KL). Som lagr[1det framhåller bör bemyndigandet 

upphävas eftersom det inte uppfyller regeringsformens nyss nämda krav på 

normgivning. RSV kan fortsättningsvis utfärda rekommendationer i ämnet. 

Prop. 1989/90: 110 
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9. Kompletterande åtgärder och ekonomiska 
effekter 

9.1 Inledning 

För att skattereformen skall ge ett tillfredsställande resultat krävs komplet
terande fördelnings- och bostadspolitiska åtgärder. Jag har samrått med che

ferna för social-. utbildnings-. jordbruks- och bostadsdcpartementen samt 

statsddct Persson. som har föreslagit eller avser att föreslt1 de atgilrder som 

jag kortfattat redogör för nedan. 
I detta avsnitt redovisar jag budget- och fördelningseffekter av de av mig 

föreslagna skatteiindringarna i kombination med de fördelnings- och bo

stadspolitiska åtgärderna. Redovisningen av de bostadspolitiska {1tgärdcr 

som har dt direkt samband med skattereformen iir något mera utförlig då 

förslag inom detta område kommer att liiggas fram senare iin inom andra 

omdden. 
De refererade fördelnings- och bostadspolitiska åtgärderna kan ses som 

en del av skattereformen dä fltgärderna finansieras genom basbreddningar 
för olika skatter och då utfallet för barnfamiljer. pensionärer och studerande 

inte vore fördelningspolitiskt tillfredsställande utan dessa åtgärder. 
Skattereformen innebär att skattereglerna i större utsträckning utformas 

med utg{mgspunkt från skattesystemets fundamentala uppgifter. nämligen 
att finansiera offentliga utgifter och att skapa fördetningseffekter. Andra m{1l 

frir därmed i större utsträckning tillgodoses genom iitgiirder utanför skatte

systemet. 

9.2 Bostadspolitiska åtgärder 

9.2.1 Beskattning, subventionering och finansiering 

Systemen för fastighets- och kapitalinkomstbeskattning har ett nära sam
band med de statliga systemen för finansiering och subventionering av bostä
der. Det är kombinationen av dessa fyra regclsystem som bestämmer bo
stadsutgiftcrnas wtala niva efter skatteeffekter. De av mig förslagna skatte
iindringarna leder till ökade bostadsutgiftcr genom ändrad fastighetsbeskatt
ning. breddat underlag för mcrvärdeskatt, införande av miljöskatter samt 

reducerad skatteliittnad för ränteutgifter. Den senare effekten balanseras 
dock av en motsvarande skattelättnad för löneinkomster och innebär således 

ingen tillkommande likviditetsbclastning. Förändringen av kapitalinkomst

beskattningen kräver justeringar av de statliga riintcbidragen för bostäder 
med hänsyn till målet om neutralitet mellan skilda iigar- och upplatelsefor

mer. Den i många fall kraftiga ökning av bostadsutgifterna som följer av 

dessa förändringar är rimlig med hänsyn till de betydande skattcsiinkning

arna är 1991 men kräver samtidigt en justering av bostads- och barnbidragen 

för att ge godtagbara fördelningseffektcr för ekonomiskt svaga grupper. 

·Prop. 1989/90: 110 
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9.2.2 Räntebidrag och räntelån 

Vid nuvarande regler utgår räntehidrag för skillnaden mellan en beräknad 
ränta och en s. k. garalllerad ränta. Den garanterade räntan för egnahem 
uppgår till 4,9 ~:f. under det första {1ret och upptrappas med 0,5 % per år. 

Vid en ränteniva pa t.cx. 12 % utgår således räntebidrag med 7.1 % det 
första året sä att räntan efter bidrag i princip överensstämmer med den ga
ranterade räntan på 4,9 %0 • Den ränteutgift som återstår efter räntebidraget 

är avdragsgill och ger därmed en skattelättnad på 1,47 procentenheter vid 

skattesatsen 30 %. Nettoräntan efter bidrag och skatt för egnahem uppgår 

därmed till 3.43 % under det första året. 
Den garanterade räntan för hyres- och hostadsrätt har satts lägre än den 

garanterade räntan för egnahem eftersom motsvarande skattelättnad inte 
uppkommer för hyres- och bostadsrätt. Skillnaden mellan de garanterade 

räntorna är anpassad i utgångspunkt från att det också förekommer en scha

blonintäkt för egnahem. 
RINK föreslog att schablonintäkten skall avskaffas för egnahem samt att 

ränteutgifter för egnahem liksom alla andra ränteutgifter utanför närings
verksamhet skall ge en skattelättnad på normalt 30 %. Målet om neutralitet 

mellan dispositionsformcrna kräver då att skillnaden mellan de garanterade 

räntorna för å ena sidan egnahem och å andra sidan hyres- och bostadsrätt 
reduceras med hänsyn till de sänkta skattesatserna. RINK förslog därför att 
reglerna för räntebidrag skall vara oförändade för egnahem medan reglerna 

för räntebidrag till hyres- och bostadsrätt justeras så att den garanterade rän
tan för hyres- och bostadsrätt uppgår till 70 % av den garanterade räntan för 
egnahem. Därmed uppnås samma ränta efter skatt och bidrag för hyres- och 

bostadsrätt som för egnahem med räntebidrag. Om denna balans skall upp
rätthållas vid en oförändrad ärlig upptrappning för egnahem med 0,5 pro
centenheter kriivs en årlig upptrappning av den garanterade räntan för hy
res- och bostadsrätt med 0.35 procentenheter. 

De av RINK föreslagna förändringarna av räntebidragen innebär juste
ringar inom ramen för nuvarande räntebidragssystem. Frågan om hur syste
men för bostadsstöd kan justeras på ett mera genomgripande sätt med hän
syn till de nya skattereglerna har utretts av boendekostnadsutredningen 

(BKU). I betänkandet. SOU 1989:71 Ny bostadsfinansiering, föreslås att nu

varande räntebidrag ersätts meds. k. räntelån. Det bostadsstöd som vid nu
varande regler lämnas i form av räntebidrag skall enligt utredningens förslag 

i stället ges i form av lån som återbetalas av fastighetsägaren vid ett senare 

tillfälle. Statens utgifter för räntebidrag skulle därmed reduceras avsevärt 

utan att orsaka omedelbara utgiftsökningar för berörda bostäder i samband 

med avskaffandet av räntebidragen. 
Det förslagna systemet med räntelån och dess samverkan med de nya skat

tereglerna har analyserats ytterligare inom bostads- och finansdepartemen

ten med utgångspunkt bl. a. i de synpunkter som framförts vid remissbe

handlingen av samtliga utredningsförslag. Därvid framkom att ytterligare 

överväganden krävs, bl. a. avseende frågan om statliga och kommunala ga
rantier för lånen. frågan om kreditinstitutens upplåning vid räntelån samt 

frågan om hur befintliga lån kan läggas om till räntelån. Det har därvid visat 
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sig vara praktiskt omöjligt att genomföra en sådan omläggning redan är Prop. 1989/90: 11 () 

1991. De av mig föreslagna förändringarna av skattereglerna utgar därför 
från att systemet med räntebidrag skall vara kvar under år 1991. Därmed 

aktualiseras frågan om hur reglerna för räntebidrag skall justeras år 1991 
med hänsyn till de nya skattereglerna. 

De siinkta skattesatserna och de kompletterande fördclningspolitiska ät
gärderna bör enligt min mening delvis finansieras genom siinkta offentliga 

utgifter. RINK:s förslag skulle leda till en reducering av utgifterna för ränte
bidragen med ca 3,8 miljarder kr. för hyres- och bostadsrätt år 1991 utöver 

den justering som genomfördes i samband med skatteändringarna för år 
1990. Räntebidragen skulle reduceras särskilt mycket i de senaste årgång
armt av fastigheter, vilket skulle leda till betydande utgiftshöjningar för ar

gångar där hostadsutgifterna redan är förhållaridevis höga. Mitt förslag om 

slopad fastighetsskatt för de senaste årgångarna av hyres- och bostadsrätts

hus motverkar sådana utgiftsökningar men utgiftsökningarna skulle ända hli 

alltför stora för senare årgångar. Förutsättningarna har också ändrats jäm
fört med niir RINK utarbetade sitt förslag genom de ökningar av den sam

manlagda energibeskattningen som följer av införande av miljöskatter enligt 

MIA:s förslag samt genom den utvidgade uttagsbeskattning för fastighets

skötsel i egen regi som jag föreslagit tidigare denna dag. 
Sänkningen av riintebidragen bör därför begränsas jämfört med RINK:s 

förslag. En mindre reduktion av räntebidragen än i RINK:s förslag leder å 

andra sidan till ytterligare finansieringskrav samtidigt som skattereformens 

finansiering genom sänkta offentliga utgifter skulle reduceras. 

En rimlig avvägning är därför att räntebidragen för hyres- och bostadsriitt 
reduceras med 1.8 miljarder kr. ftr 1991 i stället för med 3,8 miljarder kr. 

som i RINK:s förslag samt att den årliga upptrappningen av den garanterade 

räntan för hyres- och bostadsrätt justeras till 0,35 procentenheter om nuva
rande räntebidragssystem med en fast upptrappning skulle vara kvar även 
efter (ir 199 J. Det sålunda justerade beloppet för reducerade riintebidrag år 
1991 och den, vid kvarvarande räntebidrag, något större budgetförstärk
ningen år 1992 och 1993 inräknas som en del av finansieringen av skatterefor
men och läggs ut som reducerade räntebidrag för hyres- och bostadsrätt i min 
redovisning av skattereformens fördclningseffekter. 

Den garanterade räntan för nyproducerade egnahem bör, vid en kv;!rva
randc s. k. räntetrappa, åtminstone inte understiga den nuvarande nivån på 
4,9 IJ'c. Den garanterade räntan för nyproduktion av hyres- och bostadsrätt 

bör på samma sätt åtminstone inte understiga 70 % av denna nivå. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för bostadsdepartementet. Jag 

har därvid erfarit att han avser att i annat sammanhang framlägga precise

rade förslag om justering av räntebidragen för år 1991. 

9.2.3 Mervärdeskatt och investcringsbidrag 

Utgifterna för nyproducerade bostäder är höga jämfört med utgifterna för 
äldre årgångar. Den av mig förslagna höjningen av mcrvärdeskatten för byg
gande från reducerad till normal skattesats skulle, vid i övrigt oförändrade 

regler, öka denna skillnad. En kvarvarande reducerad skattesats strider 

" 
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emellertid mot målen om en enhetlig och likformig mervärdeskatt och skulle Prop. 1989/90: 110 
cHirtill leda till en betydande budgetförsvagning jämfört med skatteutred-

ningarnas förslag. 

Stora ökningar av bostadsutgifterna för nyproducerade bostäder innebär 

dock s{t stora nackdelar att effekterna av den höjda mervärdeskatten för byg

gande bör elimineras för permanentbostäder åtminstone år 1991. Detta bör 

ske genom ett investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av permancntbo

stiider motsvarande den höjda mervärdeskatten för byggande på det sätt 

som förslogs av HKU. Vid min bedömning av skattereformens budgeteffek

ter avstfa jag därför från att medräkna den höjda mervärdeskatten för ny

och ombyggnad av permanentbostäder. 

Jag har i denna frtiga samrått med chefen för bostadsdepartementet. Jag 

har diirvid erfarit att han avser att i annat sammanhang återkomma med för

slag om investeringsbidrag. 

9.2.4 Höjda bostadsbidrag 

De förändringar av skatter och räntebidrag som genomförts för år 1990 leder 

i kombination med de nu redovisade förändringarna till förhållandevis stora 

och varierande ökningar av bostadsutgifterna. Den helt dominerande delen 

av hush;'tllen fiir skatresänkningar som. tillsammans med höjningen av barn

bidraget. skapar ett ekonomiskt utrymme även för en förhållandevis stor ök

ning av bostadsutgiftcrna. 

Husldll som erhäller bostadsbidrag och som har bostadsutgifter som un

derstiger de s.k. övre hyresgränserna får. vid gällande regler, automatisk 

kompensation för mellan 60 och 80 ~'i> av hyreshöjningen. vilket mildrar ef

fekterna för en ekonomiskt svag grupp. Denna automatiska ökning av bo

stadsbidragcn mitste beaktas i finansieringskalkylen .. 

Piir att undvika att de höjda bostadsutgifterna leder till oacceptabla effek

ter för hushiill med läga inkomster föreslog BKU en höjning av bostadsbi

draget i kombination med en omläggning av reglerna. BKU:s förslag innebär 

en siirskilt stor ökning av bidragen för hushåll med mycket höga bostadsut

giftcr. 

En s;"1dan föriindring av hostadsbidraget iir angelägen av fördelnings- och 

bostadspolitiska skäl med hänsyn till de ökade bostadsutgifterna. I mina be

räkningar av skattereformens budgeteffekter har jag därför räknat med en 

sammanlagd höjning av utgifterna för bostadsbidragen pa l .5 miljarder kr. I 

detta belopp ingiir effekterna av att de genom skattereformen höjda bostads

utgifterna automatiskt leder till höjda bostadsbidrag. Resterande utrymme 

kan användas för en förändring av bostadsbidragcn, t.ex. på det sätt som 

förcsli1s av HKU. Förslag i denna del kommer att redovisas av chefen för 

bostadsdepartcmentet i annat sammanhang. 

9.3 Kompletterande fördelningspolitiska åtgärder 

9.3.1 Inledning 

Som niimnts ovan har jag erfarit att cheferna för social-. utbildnings- och 

jordbruksdepartementen samt statsrådet Persson föreslagit eller avser att fö- 616 



resl~i kompletterande fördelningspolitiska åtgärder i samband med skatten:'- Prop. 1989190: 110 
formen. Min redogörelse här gäller i huvudsak åtgärdernas budgeteffekter 

för den konsoliderade offentliga sektorn samt {itgärdernas fördclningseffek-

ter i kombination med de av mig föreslagna skatteändringarna. 

9.3.2 Förbättringar för pensionärerna 

För att inte de siimst ställda pensionärerna skall fä sänkt standard genom 

hiijningen av de indirekta skatterna 1991 krävs en höjning av pensionstill

skottet med.+ l/( av basbeloppet samt en höjning av de övre hyresgränserna 

för dd kommunala bostadsbidraget ( KBT) med 200 kr. samt vissa andra ju

steringar av KBT. Chefen för socialdepartementet avser att förcslfi dessa tit

giirder samt vissa höjningar av handikappersättning och vardbidrag. I kom

bination med de höjningar av KBT som uppkommer automatiskt vid nuva

rande regler genom de höjningar av bostadskostnaderna som orsakas av 

skattereformen leder dessa åtgärder till en budgetförsvagning med 1,6 mil

jarder kr. för den konsoliderade offentliga sektorn. Detta måste beaktas vid 

en bedömning: av skattereformens totala budgeteffekter. 

9.3.3. l'iirändring av inkomst efter skatt för pensionärer 

En ökning av pensionstillskottet med.+ Si av basbeloppet ger i kombination 

med de av mig föreslagna förändringarna av skattesatser, extra avdrag och 

grundavdrag de förändringar av inkomsten efter skatt från 1990 till 1991 som 

redovisas i tahell 9.1. Resultaten avser pensionärer som enbart har pehsions

inkomstcr och heaktar inte effekterna av automatiska och andra föränd

ringar av KBT. Pensionärer som erhaller KBT och har en bostadsutgift som 

understiger den övre hyregränsen får diirtill automatisk kompensation för 

i genomsnitt 911 % av de höjda bostadsutgiftcrna, vilket ger en ytterligare 

förbiittring för en ekonomiskt svag grupp. Genom höjningen av de övre hy

resgriinscrna för KBT uppkommer en sadan ytterligare förbättring även för 
pensioniircr med KBT som nu har en hyra som överstiger de övre hyresgrän

scrna. 

De i tabell 9.1 angivna förändringarna av reala inkomster efter skatt från 

I lJ9U till 1991 utg<lr fr<ln en ökning av de genomsnittliga priserna fran 1990 
till 19lJ 1 med 7. 7 )'(, motsvarande en underliggande inflation på .+. l % och 

prisökningar genom skattereformen på 3.5 %. 
Fiiriindringen av pensionärernas inkomster frän 1989 till 1991 redovisas p~t 

samma s~itt i tabell 9.2. 
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Tabell 9.1 Ökning av inkomst efter skatt från 1990 till 1991 för ålderspensionärer. 
Basbelopp år 1991 = 31 200 kr. Prisökning 1990-91 = 7,70%. Kommunalskatt= 31 %. 

Lön före pensionering Ensamstående pensionär med Gift pensionär med 

basbelopp i kr. ATP+ normal enbart ATP ATP+ normal enbart ATP 
år 1991 annan pension annan pension 

nominell real nominell real nominell real nominell real 
ökning, ökning. ökning, ökning. ökning, ökning, ökning, ökning, 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0 0 3438 92 3438 92 3175 219 3175 219 
1.5 46800 3319 317 3438 92 3556 444 3175 219 
2~5 78000 4344 341 3777 46 4081 468 3514 173 
3.5 109200 5103 337 5199 814 5237 833 4936 942 
4,5 140400 8998 3236 5821 720 9285 3780 7265 2 433 

5.5 171600 11949 5158 10088 4105 11416 4882 9759 4 034 
6,5 202800 14080 6260 12107 5242 13546 5983 11574 4 967 
7,5 234000 18535 9686 13922 6175 17273 8681 13388 5 899 
8,5 265200 20776 11145 20438 10999 

10,0 312000 24247 13551 23337 12832 
12.0 374400 30987 18870 30077 18151 
15,0 468000 41164 26915 40254 26197 
20.0 624000 58015 40214 57105 39495 
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Tabell 9.2 Ökning av inkomst efter skatt från 1989 till 1991 för ålderspensionärer. 
Basbelopp år 1991 = 31 200 kr. Prisökning 1989-90 = 7,90% och 1990-91 = 7,70%. 
Kommunalskatt = 31 % . 

Lön före pensionering Ensamstående pensionär med Gift pensionär med 

hasbclopp i kr. ATP+ normal enbart ATP ATP+ normal enbart ATP 
år 1991 annan pension annan pension 

nominell real nominell real nominell real nominell real 
ökning, ökning. ökning, ökning, ökning. ökning, ökning, ökning, 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0 0 6624 97 6624 97 6046 280 6046 280 
1.5 46800 7245 413 6624 97 6667 596 6046 280 
2.5. 78000 8424 614 7413 134 7846 797 6871 354 
3,5 109200 10471 1 173 9897 1 343 10362 1770 9319 1 526 
4.5 140400 15956 4 715 11699 I 749 14888 4149 12540 3 113 

5,5 171600 20179 6 931 16872 5 201 19111 6365 15 803 4 634 
6,5 202800 24402 9 146 20484 7 092 23381 8627 19416 6 526 
7.5 234000 29583 12 320 24097 8 985 27828 11067 23076 8 466 
8,5 265200 33601 14 81J 32770 14355 

10,0 312000 38367 17 500 37 338 16844 
12,ll 374400 48470 24 831 47100 23834 
15.0 468000 63589 35 792 62219 34 795 
20.0 624000 88811 54 084 87441 53087 
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9.3.4 Hiijt barnbidrag och avvecklade livsmcdclssubventioner 

Chden för socialdepartementet hur tidigare denna dag föreslagit en höjning 

av barnbidraget med hiinsyn till de genom skattereformen höjda bostads

kostnaderna och med hänsyn till att manga barnföräldrar som arbetar deltid 

far en förldllandevis begriinsad skatteHittnad. Statsrådet Persson kommer 

senare denna dag att föreslå en motsvarande höjning av studiebidraget för 

barn i gymnasieskolan. För att till barnfamiljer koncentrera det stöd som nu 

utgiir i form av livsmedelssubventioner avser chefen för jordbruksdeparte

mentet att föreslä att livsmedelssubventionerna avvecklas och att bespa

ringen anviinds i samband med höjningen av barnbidraget. Barnbidraget fö

n:sl<'ls diirmed bli höjt från 6 720 kr. per år 1990 till 9 000 kr. {1r 1991 och 10 020 
kr. fr.0.111. {1r 1992. Med hänsyn tagen till delfinansieringen genom sänkta 

livsmedclssubventioner beräknas budgetförsvagningen uppgii till 3,8 miljar

der kr. för genomsnittet av 1991, 1992 och 1993, vilket m[1stc beaktas vid en 

bedömning av skattereformens totala budgeteffekter. 

9.3.5 Ökade studiemedel och reducerade subventioner 

Studeranck påverkas av skattereformens finansiering bl.a. genom höjda in-. 

direkta skatter utan att få en motsvarande inkomstskattesänkning. Statsra

det Persson avser diirför att föreslå åtgärder för studerande med studiemedel 

fritn och 1111:d itr 1991. Ändringen av kapitalbeskattningen föranleder därtill 

justeringar i det nya och det gamla studiemedelssystemet. Dessa justeringar 

finansierar ittgärderna för studerande med studiemedel pä kort sikt. En viss 

budgetförstiirkning uppkommer på lang sikt, vilket beaktas i min bedömning 

av skattereformens totala budgeteffekter. 

9 .4 Sammanstiillning av budgeteffekter 

9.4.1 Inledning 

I detta avsnitt redovisar jag skattereformens budgeteffekter för den konsoli

derade offentliga sektorn, dvs. för staten. kommunerna och socialförsiik

ringssektorn. 13eriikningarna avser budgeteffekter av de nu föreslagna för

iindringarna fr.o.m. iir 1991 jämfört med ett Hige med oförändrade regler. 

Budgeteffekterna av skatteändringarna från år 1989 till år 1990 har tidigare 

redovisats i prnp. 1989/90:50. 
Budgetutfallet blir olika för olika år. bl.a. som en följd av särskilda över

giingsregler inom ett antal omraden. Inom dessa områden redovisar jag. p~1 

samma siitt som RINK, de beräknade budgeteffekterna för åren 1991, 1992 
och 1993 samt pä ltmg sikt. Redovisningen på lång sikt gäller budgeteffek

terna exkl. alla övergångsregler och -effekter. .I samtliga fall baseras beriik

ningarna p:i 1991 års prognostiserade förhållanden. Beloppen redovisas i 

1991 ;irs penningviirde. 

Jag knmmenterar i första hand de kortsiktiga budgeteffekterna som avser 

genomsnittet av resultaten för ären 1991. 1992 och 1993 och som redovisas i 

den fiir~ta kolumnen i följande tabeller. 

Beriikningarna baseras i huvudsak på antaganden om oförändrade förhål-

. Prop. 1989/90:110 
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landen avseende resursanvändning och priser m.m. Jag har emellertid tagit Prop. 1989/90: I JO 
hänsyn till att för~indring av en skatt i många fall påverkar underlaget för 

andra skatter, t.ex. genom att en ökning av socialavgifterna reducerar ba~en 

för inkomstskatten samt att en lindring av en punktskatt påverkar hasen för 

rnerviirdeskatten. I finansierings- liksom i fördelningsheräkningarna har jag 

antagit att den ökade heskattningen av hl.a. olikä löndörmåner övervältras 

pä löntagarna. dvs. arbetsgivarens kostnad antas vara oföriindrad. Särskilt 

på kort sikt kan en del av skatteökningen bäras av arhetsgivarna, vilket i s~1 

fall ger en större hudgetförstärkning genom inkomstskatt och socialavgifter. 

Å andra sidan uppkommer en budgetförsvagning bl. a. genom sänkt holags-

skatt samt genom ökade utgifter för offentligt anställda. 

9.4.2 Skattebortfall genom ändrade skattesatser m.m. 

Budgeteffekterna av ändrade skattesatser och grundavdrag m.m. redovisas 

i tabell 9.3. 

Tahcll 9.J Budi:eteffektcr a\· ändrade skattesatser m.m., miljarder kr. 

Kort sikt 
Annat resultat 

genomsnitt 
1991-1993 (1991/1992/199J) 

Siinkt statlig skatt utöver effekt 
av ind.:xregll'ring -53.-l 

Öv.:rgfog till separat kapitalbe-
skattning utan grundavdrag +2.9 

Schablonavdrag höjs fri111 3 000 
till -I 000 kr. -1.2 

Förhöjt grundavdrag för läg- och 
mdl<minkomsttagar.: -..\,6 

Exlr<i avJrag crsiitts 1m:d siirskilt 
grum.lavdrag för pensioniirer ut
iivcr förhöjt grunda\'drag +1.0 

Kvotering av avdrag för pcn-
sinnspr.:1;1i<:r upphiir · -tJ. 7 

SUMMA -56.0 

(+l,71+1,71-U.4) 

(-55.3/-55.3/-57.-1) 

läno 
sikt 

-0.-1 

-57.-1 

Skattehortfallet genom siinkta skattesatser utöver skattchortfallet vid index

reglering uppgi1r till 53,..l miljarder kr.. vilket redovisas på den första raden 

i tabcll 9.3. Beloppet har framriiknats på följande sätt. Övergång från nuva

rande grund- och tilliiggsbclopp till en statlig skatt pa 20 %·av underlaget för 

grundhclopp överstigande 170 000 kr. - motsvarande en taxerad inkomst pä 

180 000 kr. - ger ett skattebortfall på 59.6 miljarder kr. vid i övrigt oföränd

raclc skatteregler. Liksom vid förändringen av skattereglerna för år 1990 fi

nansieras emellertid endast skattehortfall utöver det skattebortfall som 

skulle ha uppkommit vid indexreglerade skatteskalor. Detta är motiverat 

med hiinsyn till att inflationen i annat fall skulle leda till en automatisk ök-
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ning av skatteuttaget. Fr.o.m. 1991 und\'iks denna effekt genom indexregle- Prop. 1989/90: 110 

ring av skiktgräns och grundavdrag. 
Indexreglering av skiktgriins och grundavdrag enligt de av mig nu före

slagna reglerna med utgångspunkt från en underliggande inflation från 1990 
till 1991pa4,1 (k skulle gett ett skattebortfall på 6,2 miljarder kr. Därmed 

aterstilf 53.4 miljarder kr .. som skall finansieras. 
Övergangcn till separat kapitalheskattning utan grundavdrag och med en 

skattesats p<I 30 t;-;. beräknas ge en budgetförstärkning på 2,9 miljarder kr. 
Förklaringen iir att underskotten för egnahem och det nuvarande inkomst
slaget kapital är väsentligt högre än motsvarande överskott. Detta beror i sin 

tur p~'t att riinteutgifter är fullt avdragsgilla medan bl. a. realisationsvinster 

beskattas i en mera begränsad utsträckning vid nuvarande regler. 
Det av fordelningspolitiska skäl förhöjda grundavdraget för låg- och mel

laninkomsttagare ger ett skattebortfall p{1 4,6 miljarder kr. 

Övergången från nuvarande extra avdrag till ett särskilt grundavdrag för 

pensioniin:r beriiknas ge en budgetförstärkning med i genomsnitt 1,0 miljar
dc.:r kr. för ~lr 1991-1993 och med 1.7 miljarder kr. för år 1991 och 1992. 
fr.o.m. år 1993 avtrappas den siirskilda grundavdraget endast mot pensions

inkomster. varvid det i stället uppkommer en budgetförsvagning på 0.4 mil
jarder kr. Trots att denna delpost ger en budgetförstärkning år 1991 blir det 

totala grundavdraget för pensionärer större än summan av nuvarande grund
avdrag och extra avdrag redan detta år. Förklaringen är att även pensionärer 
gynnas av det förhöjda grundavdraget för låg- och mellaninkomsttagare. När 

anknytningen till kapitalinkomster och förmögenhet upphör år 1993 ger 
detta en ytterligare ökning av pensionärernas grundavdrag. 

Skattesänkningarna år 1990 finansieras delvis genom att avdrag endast 
medges för 75 C:t> av pensionsprcmier. Då denna kvotering upphör iir 1991 
uppkommer ett tillkommande finansicringskrav på 0,7 miljarder kr. 

Sammantaget ger de sänkta skattesatserna och övriga här beaktade för
iindringar ett skattebortfall pä i genomsnitt 56.U miljarder kr. för åren 1991-
1993. 

Skattcbortfallct hegränsas av att de siinkta skattesatserna reducerar skatte
lättnaden för i första hand underskottsavdrag i det nya inkomstslaget kapital 

avseende egnahem, bostadsrätter och aktieplaceringar. De i tabell 9.3 beak

tade skattciindringarna reducerar skattelättnaden för dessa underskottsav

drag med 6,9 miljarder kr. Den totala skattelättnaden för inkomster före un

derskottsavdrag i det nya inkomstslaget kapital uppgår saledes till 62.9 mil

jarder kr. Det reducerade värdet av dessa undcrskottsavdrag finansierar så

ledes cirka J/10 den totala skattesänkningen för inkomster före underskotts

avdrag. 

9.4.3 Budgeteffekter inom olika inkomstslag m.m. 

De beraknade budgeteffekterna av basbreddningar inom inkomstslaget 

tjänst m.m. redovisas i tabell 9.4. 
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Tabell 9.4 Budgeteffekter för inkomstslaget tjänst m.m., miljarder kr. 

Kort sikt Annat resultat 

genomsnitt 
1991-1993 ( 1991/1992/1993) 

Inkomstslaget tjiinst utvidgas 
till allmiin uppsamlingspost 

Höjt värde för bilförman 

Skiirpl beskattning av mäl
tidssubventionn 

Sk:irpt beskattning av för
miinliga län frän arbetsgivare 

Slopad skattefrih..:t för förma
ner upp till 600 kr. 

Beskattninl! av AGB, AGS, 
TFA m.fl. -forsäkringsförmä
ner 

Beskattning av vissa kost
nadscrsiittningar 

Skiirpt traktamentsbeskatt
ning 

Skiirpta r..:glcr avseende per
sonalviird. viirdering till 
marknadspris. förmåner för 
anställda i trafik- och rcseby
räfiirctag. bär- och svamp
och ko11plockning. utländska 
forskare. nv sexmi111adersre-

0.1 

I.I 

2.3 

0.3 

0.3 

U.3 

0,4 

2.5 

gel m.m. - 0,3 

Slopade skattereduktioner 
för hemmamake 0, I 

Socialavgifter för iivcrskju
tamk crsiittning vid bilresor i 
tjiinsten 0,4 

Minskad skaltcreduktion för 
fackföreningsavgifter 0,6 

SUMMA 8.7 

lång 
sikt 

0,7 

9,1 

Den sammanlagda budgetförstärkningen på 8,7 miljarder kr. fördelas mellan 
en ökning av inkomstskatten med 5.6 miljarder kr. och en ökning av skatte
dekn av socialavgifterna med 3,1 miljarder kr. 

Övagimgcn till likformig beskattning medför att skattebetingade löneför
m{mer i många fall ersätts med kontantlön. Vid en oförändrad kostnad för 
arbetsgivaren piivcrkar detta inte beräkningarna eftersom den ökade kon
tantlönen då blir föremål för socialavgifter och inkomstskatt. 

För att bedöma hur skatteuttaget ändras inom ett visst område måste man 
beakta inte bara effekten av basbreddningarna som redovisas i tabell 9.4-9.6 
utan ä\·en effekkn av de sänkta skattesatserna som redovisas i tabell 9.3. 
Som exempel kan nämnas att det samlade skatteuttaget för bilförmån ökar 

Prop. 1989/90: 110 
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1111:d mindn: ~in det belopp pä 1.1 miljarder kr. som redovisas i tabell 9.4 cf- Prop. 1989/90: 110 
tersom siinkningen av skattesatserna leder till lägre skatt för 30 % av nybils-

priset. som utgör skattepliktig inkomst vid 1990 iirs regler. för närmare be-

skrirning av förslagen som anges i tabell 9.4 hiinvisar jag till vad jag anfört 

tidigare i avsnitt 5. 

Budgcteffl:kterna av de föreslagna förändringarna för inkomstslaget kapi

tal redovisas i tabell 9.5. 

Tahcll 9.S Budgeteffekter för inkomstslaget kapital m.m., miljarder kr. 

Kor! sikt Annat resultat 

gl'nl.lmsnitt 
~1991-1993 ( 1991/1992/1993) 

RL·ducerad skatrcl;ittnad flir un-
den.knttsa\'Llrag 6. 9 

Slnpat extra a\'drag för kapil<tlin-
knmstcr 1.6 

13.:skattning av allemanssparande 
nch sparobligatinner 

rull n.:avinst hcskattnint! av akti.:r 

1.6 

o.dyl. ' .'i.Il 

Beskattning a,· pL·nsitmsfond.:r 5.1 

Slopad sd1ahlonintikt och ökad 
fastighetsskatt !lir srn[1hus 2.4 

Ökad rL·avinstbeskattning av eg-
nahl'm nch fritidshus ' ' 2.0 

Hlijd lasti~hebskatt fiir hyres-
och hostatlsr;itt 2.4 

Reduccradc r;intl'11idrag 2.0 

Ökad reavinstskatt för l)(lstads-
riitt 0.2 

Sbrp hcskattning vid uthyrning 
av privathnstad 0.9 

Kv,HL'raI anlra~ fiir ncttoräntc-
utgiftL'r utiiver 1i111 000 kr. 0.5 

Öwiga sbrpningar av kapitalhc
skattningcn snm sk;irpt rL·avinst
hcskattning av skuldebrev. ,1ptio
ner. tcrminn och iivrig liis cgen
dn111 samt g.:ncrcll kvnti.:ring av 
r.:aflirlustcr O.J 

SU\.11\1A Jll.9 

( 1.511.6/ 1.7) 

(6.2/5,1/3,9) 

(2,0/l ,8/J,4) 

( 1,712,0/2.2) 

(2.312.412.4) 

( 1,8/2.0/2.J) 

(0,2/0,2/0,3) 

( 30.9/30.3/31,4) 

3.2 

1,6 

2.5 

4,0 

3,8 

0.4 

32.9 

De fiin.:slag.na reglerna för reavinstbeskattning av allemansfonder, fastighe

ter och bostadsriitter inkluderar övergfingsregler som ger en mindre budget

försliirkning pii kort iin p~i bng sikt. 
Beskattningen av pensionsfonder beräknas ge en över tiden sjunkande 624 



budgetdfckt dt1 skatteuttaget i fonderna leder till en allt större reduktion av Prop. 1989/90: 110 
underlaget för inkomstskatt som en följd av överviiltring i form av i första 

hand lägre löner. 

För niirmare beskrivning av dl'. förslag som anges i tabell 9.5 hänvisar jag 

till vad jag anfört tidigare i avsnitt 6 och 7. 
I tabell 9.6 redovisas budgeteffekterna för inkomstslaget näringsverksam

het m.m. 

Tabell 9.6 Budgetl'ITekter avseende näringsn•rksamhet, särskild löneskatt m.m., mil
jarder kr. 

!\lornindl reavinstbeskattning av 
niiringsfastigheter 

Begriinsade avdrag för pcrsonbil 
och traktamente inom cnskild nii
ringsvcrksarnhet 

Avskattning inom enskild nii
ringsverksa~nhl'l, riinteclkkt 

Begriinsade avdrag för under
skott i niiringsvcrksamhet 

Slopat grundavdrag för passiv nii
rings\'t.:rksamhet 

Räntefördelning 

Övriga foriindringar inom nii
ringsverksarnhc:t som beskattning 
av mang<irdsbyggnadcr som pri
vatbostad. ej klyvning av bygg
nad vid hlambd anviinc.lning 
rn.m. 

Siirskild löneskatt för passiv nä
ring~verksarnhct samt för Jiin och 
aktiv niiringsvcrksamhct dtcr (15 

[ir 

Siirskild _ löneskatt pii arbdsgiva
res pcns1nnsprcrn1er 

SlPvlMA 

Knrt sikt Annat resultat 

genormnitt 
1991-1993 (1991/ I 992/l 99J) 

1.0 (0,8/],ll/l.2) 

O,n 

0,2 

l,5 ( l.8/ l.5/1,3) 

0.2 

0 

o.J 

1,4 

4,ll 

9,2 (9.3!9.2/9,2) 

lfmg 
sikt 

2,0 

0 

ll,S 

l.0 

!0.0 

Budgeteffekterna avseende näringsv.:rksamhet är särskilt svåra att bedöma, 

bl. a. som en följd av hristande statistiskt underlag samt osäkerhet om hur 

näringsidkarna kommer att utnyttja de nya reserveringsmöjligheterna. 

R..::geln om att underskott i näringsverksamhet i princip endast får kvittas 

mot framtida överskutt i samma förvärvskälla ger en förhållandevis stor bud

g.:tfi:irstiirkning <tr 1991 medan den limgsiktiga effekten blir mera begränsad. 

För niirmare beskrivning av de olika förslagen som ang:s i tabell 9.6 hänvi

sar jag till vad jag anfört tidigare i avsnitt 8. 

40 Riksdagen 1989190. Sam!. 1. Nr 110 Del 1 
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Budgeteffekterna av mina förslag avseende indirekta skatter redovisas i Prop. 1989/90: I 10 
tabell 9.7. 

Tabell 9. 7 BudgctclTckier a\·secndc indirekta skatter, miljarder kr. 

M<:'n·tirdeskcut 

Byggnadsverksamhet minus in
,·esteringsbidrag 

Uttagsbeskattning för fastighets
skötsl'I m.m. i egen regi 

Fastighetsförvaltning 

Fjiirrviirml' 

Tillkommer genom hl'li1rsdfekt 
fiir (ivrig energi 

Pnson t ra nspnrtc r 

Nöjen exkl. bio 

Teletjiinster 

Frisör och skönhetsvärd 

Övriga basbreddningar för mer
viirdeskatten 

Miljii- och ö1·rii;a ptmktskaua 

Koldioxidskatt (nettoeffekt av 
koldioxidskatt och med 50 '.+ re
ducerade cnergiskattn) 

Svavelskatt 

Slopade punktskatter 

SUMMA 

Kort sikt Annat resultat 

genomsnitt 
1991-199J ( 1991/1992/199J) 

2,(J 

l.tl 

0.8 

1.8 

1.7 

2.0 

0.1 

1.0 

0.7 

0.4 

J.I 

0.5 

-tl.7 (0.0iO.Oi-2.(l) 

1..\.4 (15. l/15.lil.\ I) 

limo 
sik~ 

0 

-2.U 

12.li 

För närmare beskrivning av de olika förslagen som anges i tabell 9. 7 hänvisar 

jag till vad jag anfört i propositionen om reformerad mervärdcskatt m.m. 

9.4.4 Budgeteffekter avseende reformerad beskattning av juridiska 
personer 

De av mig föreslagna förändringarna jämförda med URF:s förslag om be

skattning av aktiebolag och andra juridiska personer innebär vissa budget

förstärkningar. I några avseenden har de finansieringsberäkningar som redo

visats av URF uppdaterats med hänsyn till utvecklingen efter år 1986. som 

utgjorde slutår för URF:s bedömning. 

De av mig framlagda förslagen avseende inkomstbeskattningen av juri

diska personer beräknas ge ett visst bidrag till finansieringen av de sänkta 626 



skattesatserna för hush<'1llcns arbete och sparande. I tahell 9.8 redovisar jag Prop. \989/90: l JO 
storleken pa detta finansiering~;hiclrag och dess fördelning mellan icke-finan-

siella företag (ex kl. fastighetsförvaltning) 1)Ch övriga företag. diir den största 

enskilda gruppen utgörs av banker och liknande institutioner. Finansierings-

bidraget redovisas ocks[1 uppdelat pit föriindring av den löpande heskatt-

ningen och riinta pi1 de avskattningsbelopp som uppkommer vid iivcrgtrngen 

genom väsentligt reducerade skattemiissiga reserveringar. Avskattningsbe-

loppen har därvid nuviirdeberiiknats med hiinsyn till elen föreslagna fyra-

;lriga avskattningsperiodcn. 

Tabell 9.8 Budgeteffekter genom reformerad beskattning av juridiska personer, mil
jarder kr. 

Li\pandc skatt J\vskattning Summa 

kkc-finansiL"ila företag -I.I\ 1.0 -0,8 
Övriga företag - 0.9 LI 2,0 

Summa -0.9 2.1 1.2 

Riksdagen har tidigare i :lr beslutat om ett borttagande av den särskilda om

siittningsskatten på vissa värdepapper p<"i penning- och obligationsmarkna

derna. Jag kommer senare i dag att föresl~1 en halvering av omsättningsskat

ten på aktier. Sammantaget beriiknas detta ge ett inkomst bortfall på 0.8 mil

jarder kr. Detta inkomstbortfall finansieras i sin helhet genom siirskilda 

skiirpningar av företagsbeskattningen jiimfört med URF:s förslag. nämligen 

genom borttagande av den schablonmässiga viirderingen av lager i form av 

utliining till allmiinheten för banker m.11 .. slopad avskattningsrabatt för 

dessa företag samt till viss del genom slopad avskattningsrabatt för icke-fi

nansiella företag. Skattebortfallet från iindrad omsättningsskatt liksom fi
nansieringen av denna genom en på detta sätt skärpt företagsbeskattning 

jämfört med URF:s förslag ligger utanför tabell 9.8 och övriga hiir redovi

sade tabeller. Den totala skatteökningen för företagen uppgar sälcdes till 0.8 

miljarder kr. utöver de 1,2 miljarder kr., som redovisas i ovanstiiende tabell. 

J\vskattningcn av tidigare skattemiissiga reserveringar beaktas s[tledes i 

form av en ränta pi\ de nuvärdeberiiknade avskattningsbeloppen vid dessa 

finansieringskalkyler. Denna riinteeffekt avviker givetvis frirn likviclitetsef

fcktcn för företag och offentlig sektor. Likviditetsmässigt kan finansicrings

bidragen för inkomståren 1991-1994 beräknas till i genomsnitt 6.6 miljarder 

kr.. där 2.9 miljarder kr. avser icke-finansiella företag medan resterande 3,7 

miljarder kr. avser iivriga företag. 

Intäkterna från denna avskattning bör användas för nedskrivning av stats

skulden för att varaktigt uppntt den i finansieringskalkylen beaktade ränteef

fekten samt med tanke p{1 att avskattningen kan vlintas reducera företagens 

finansiella nettosparande. 

9.4.5 Dynamiska effekter 

RINK beaktade i sina finansierings- och fördelningskalkyler att skatterefor

men kan viintas öka de totala inkomsterna och diirmed underlaget för olika 627 



skatter genom ett ökat utbud av produktiva resurser och genom en samhälls- Prop. 1989/90: 110 
ekonomiskt mera effektiv anviindning av befintliga resurser. På kort sikt räk-
nade RINK med en produktionsökning motsvarande en iikning av arbetsin-

komsterna med 1 q, medan beräkningarna p:l lång sikt baserades pli en ök-

ning av arbetsinkomsterna med 4 <'J'C. 

RINK anförde därvid att sådana s. k. dynamiska ejfekter bör beaktas vid 

en utvärdering av reformens finansierings- och fördelningsefkkter eftersom 

reformens fördelar i annat fall underskattas på ett systematiskt sätt. Skatte

reformen framstfir dii som t:tt s. k. nollsummespel där vissa förlorar vad 
andra vinner. RINK baserade sin bedömning av skattereformens dynamiska 
effekter på ett flertal studier som utförts av framst{iende forskare inom om

rådet och som publicerades som hilagor till betänkandet. 

Jag delar RINK:s bedömning att skattereformens fördelar undervärderas 

om hänsyn inte tas till att skattaeformen reducerar skatteystemets snedvri

dande effekter och stimulerar till ett ökat arbetsutbud och ett ökat sparande 

jämfört med ett läge med oförändrade skatteregler. Samtidigt finns det 

starka skäl för restriktivitet när det gäller att som finansiering inräkna effek

ter som är osiikra. 
En allmän skärpning av finansieringen Fimfört med skatteutredningarnas 

förslag skapar emellertid betydande problem. Utredningarna har för sin fi
nansiering utnyttjat möjliga basbreddningar i osedvanligt stor uträckning. 
Tillkommande finansiering genom allmiint höjda skattesatser jämfört med 
utredningarnas förslag strider mot reformens huvudinriktning med sänkta 

skattesatser i kombination med breddade skattebaser. En skärpt finansiering 

skulle också förstärka de överg<ingsproblem som ända kan uppkomma för 

många hushåll som av olika skäl betalat låg skatt i förhållande till sin inkomst 
vid de tidigare skattereglerna. 

Vid en samlad bedömning finner jag att skattereformens fördelaktiga ef
fekter för utbudet och användningen av produktiva resurser biir beaktas i 
finansicringsberäkningarna med samma nominella belopp som i RINK, dvs. 
med 5 miljarder kr. avseende genomsnittlig budgetförstärkning för åren 
1991-1993. Eftersom RINK:s beräkningar avsåg 1989 års förhållanden me
dan mina beräkningar avser 1991 års förhållanden innebär detta en viss 
skärpning Fimfört med RINK:s förslag. Jag vill också betona att dessa dyna

miska effekter inte endast avser ökat arbetsutbud. Huvuddelen av effekten 

på skattebasen kan mycket väl uppkomma genom en samhällsekonomiskt 
mera adekvat användning av befintliga resurser samt genom att skattebasen 

i mindn: utsträckning urholkas genom skatteanpassning, skatteplanering och 
skattefusk. De senare effekterna kan vara betydande med hänsyn till att 

jämförelsealternativet är oförändrade skatteregler vid en allt mera interna

tionaliserad kapital- och arbetsmarknad. 

9.4.6 Sammanställning av budgeteffekter 

En sammanställning av samtliga här diskuterade budgeteffekter ger följande 

resultat. 
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Tabell 9.9 Sammanställning av budgeteffekter miljarder kr. Prop. 1989190: 110 

B11dgetf<irs1·ag11i11gar 

Skattebortfall genom sänkta 
skattesatser m.m. för inkomster 
före underskottsavdrag 
(56.0+6.9) 

Höjt pensionstillskott och höjd 

Kort sikt Annat resultat 

genomsnitt 
1991-1993 (1991/1992/199J) 

62.9 ( 62 .2/62 .2164.3) 

KBT 1.6 

Ändrade studiemedel 

Höjda bostadshidrag 

Höjda barnbidrag utöver slopade 
livsmedclssubventioner 

SUMMA 

Budgetförstiirkni11gar 

Arbetsinkomster 

Kapitalinkomster 

Enskild n~iringsvcrksamhct och 
särskild löncskatt 

Imlirckta skatter 

Aktiebolag och andra juridiska 
personer 

Dynamiska effekter 

SUMMA 

0.0 

1.5 

3.8 

69.8 

8.7 

30.9 

9.2 

14.4 

I J 

5.0 

119.4 

(2.514.514.5) 

( 6 7 .8/69 .8171. 9) 

(30.9/30.3/31.4) 

(9.3/9.2/9.2) 

( 15.1115, 1/13.1) 

(2.5iS.0!7.5) 

(67 ,7/69.5171,1) 

9.5 Fördelning mellan stat och kommun 

lång 
sikt 

64.3 

0.8 

4.5 

72.7 

9.1 

32.9 

10,0 

12.6 

-0,9 

20.0 

83.7 

Som jag nämnt tidigare gäller finansieringsberäkningarna de samlade effek
terna för den konsoliderade offentliga sektorn. RINK förslog att åtgärder 
skall vidtas så att skattereformen ger ett balanserat utfall för stat och kom

mun. I annat fall skulle budgeteffekten av de sänkta statliga skattesatserna 
belasta staten medan en betydande del av budgetförstärkningen genom 

basbreddningar skulle tillfalla kommunerna. 

Som framhölls i anslutning till förslaget om inkomstskatten för iir 1990 
(prop. 1989/90:50) instämmer jag i RINK:s uppfattning att skattereformen 

bör ge ett budgetmässigt neutralt utfall i förhållandet mellan stat och kom
mun. Diirvid hör givetvis samma beräkningar användas som i här redovisade 

finanseringskalkylen bl.a. avseende skattebaser och basbreddningar. genom 

att jämförelsen vid frånvaro av en skattereform avser indexreglering av 

skiktgräns och grundavdrag samt genom att dynamiska effekter beaktas. 629 



Förslag som uppriitthiiller siidan neutralitet kommer att läggas fram i kom- Prop. 1989190: 110 
pletteringspropositionen. RINK föreslog ocks{1 fitgärder för att motverka 

höjningar av uttaget av kommunalskatt niir den statliga inkomstskatten i 

princip slopas för förviirvsinkomstcr för en helt övervägande del av medbor-

garna. Bl.a. i detta syfte avser regeringen att i komplctteringsproposition fö-

rcsl:i ett förbud mot kommunala skatteböjningar för åren 1991 och 1992. 

9.6 Budgetmässig behandling av intäkt från avskattning 

Jag har tidigare redogjort för den avskattning som uppkommer genom före

tagens reducerade reserveringsmöjligheter. Jag har ockst1 berört att intiik

terna fr~m denna avskattning skall anviindas för nedskrivning av statsskulden 

för att varaktigt uppn[i den i finansieringskalkylen beaktade riinteeffekten 

samt mL'd tanke p{1 att avskattningen kan viintas reducera företagens finan

siella nettosparande. Jag skall nu ta upp en budgetteknisk fri1ga i detta sam

manhang. 

Intiikterna frim avskattningen av juridiska personers reserver bör redovi

sas över en ny inkomsttitl'I beniimnd Avskattning av företagens resen-er. Re

geringen bör uppdra {it riksskatteverket att ombesörja att inflytande medel 

stiills till riksgiildskontorets förfogande i syfte att minska statsskulden. 

De reducerade n:~serveringsmöjligheterna leder också till en viss avskatt

ning för enskilda näringsidkare och handelsbolag. In takterna fran denna av

skattning utgör dock i huvudsak kommunal inkomstskatt och kan diirför inte 

anviindas för att reducera statsskulden. Av detta skiil samt av förenklingsskäl 

föresliir jag inga siirskilda regler för den budgetmässiga behandlingen av in

tiikterna fri111 avskattningen av enskilda niiringsidkare och handelsbolag. 

9.7 Fördelningscffekter 

9. 7. I Horisontell rätt\'isa 

En viktigt mttl för den av mig förslagna skattereformen iir att sbtteuttaget 

i viisentligt större utsträckning skall baseras p~1 den skattskyldiges faktiska 

inkomst i ekonomisk mrning. dvs. att den horisontella rättvisan förbiittras. 

En si1dan förbiittrad fördelningspolitisk triiffsiikerhet uppniis bl.a. genom en 

mera likformig beskattning av kontantlön och olika typer av löneförm;\ner. 

Diirmed for skattskyldiga med samma faktiska inkomst i större utsträckning 

betab samma skatt oberoende av om ,1rbetsinsatsen crsiitts genom kontant

lön eller genom lilika typ~r av löneförmlmer. Den mera likformiga beskatt

ningen av kapitalinkomster innebiir p{1 samma sätt att individer och hushfall 

med samma faktiska kapitalinkomst för betala en mera likartad skatt obe

roende av om sparancld sker direkt i hushållen eller indirekt i t.ex. företag 

och pensitinsfondcr oberoende av om ersiittningcn utg<lr i form av utdelning, 

riinta l'ller extra intäkt vid försiiljning av tillgtmgen och oberoende av hur 

kapitalinkomsterna fördelas inom hushiillet. 

Förutom dessa steg i riktning mnt en mera likformig beskattning av olika 

typer av arbets- och kapitalinkomster förcsl[tr jag ocks{1 ett tlertal särskilda 

~'\tgiirder för att förebygga skatteplanering och skattefusk, vilket ocksit skall 
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förbiittra den förclclningspolitiska träffsäkerheten. Som exempel kan näm- Prop. 1989/90: 110 
nas att avdragen rör reaförluster, underskott och ränteutgifter begränsas på 

olika siitl. 
Sammantaget innebär dessa {1tgiirder att personer som vid nuvarande reg

ler betalar li1g skatt i förhttllande till sin inkomst, t.ex. som en följd av omfat

tande skattefria förmaner eller skatteplanering. tenderar att få höjd skatt. 

Persorn:r som endast har kontantlön och små avdrag tenderar att få sänkt 

skatt. Ekonomiskt svaga grupper skyddas genom särskilda förbättringar för 

barnfamiljer. pensionärer och studerande samt genom det förhöjda grundav

draget för li1g- och mdlaninkomsttagare. 

9. 7 .2 t:tvärdcring a\ fördelningscffekter 

En isolerad siinkning av marginalskatterna är inte fördelningspolitiskt accep

tabel eftersom pi:rsoner med höga inkomster skulle gynnas i alltför stor ut

slr;ickning. Den av mig föreslagna siinkningen av marginalskatterna kombi

neras cHirför med Iangtgi1endi: atgärclcr som förbättrar den fördclningspoli

tiska triiffsiikerhcten samtidigt Sllm stödet till ekonomiskt svaga grupper ut

ökas. 

Förclelningseffekterna av en isolerad marginalskattesänkning kan i viss 

m{rn belysas genom beräkning av skatteiindringarna för olika inkomstnivåer. 

En s~1dan redovisning iir emelkrtid irrelevant för den nu föreslagna skattere

formen dtersom effekterna av övriga åtgärder då inte beaktas. I detta lik

som i m{mga andra avstcnden m;lste skattereformen inkl. kompletterande 

fördclningspolitiska iitgärder si:s som en helhet. 

Inom finansdepartementet har därför skattereformens fördelningseffek

ter utvärderats genom omfattande beriikningar som beaktar inte bara de 

sänkta skattesaberna utan ocksä kompletterande fördelningspolitiska åtgär

der samt den samlade finansi.eringen genom basbreddningar for olika skat

ter. Beriikningarna baseras pt1 statistiska uppgifter om ca 9 000 hushåli från 

statistiska centralbydns inkomstfördelningsundersökning är J 987. varvid in

komstförh;i.llandcn m .111. framskrivits till år 1991. 
En central fiirdelningspolitisk fri1ga iir hur skattereformen som helhet på

verkar ekonomisk standard för olika personer. Ekonomisk standard bestäms 

i första hand av hushi1llets och inte av den enskilde individens ekonomiska 

förhi1llanden. De skatteändringar som nu föreslås kompletteras också med 

i1tgiirder som direkt riktar sig till hushållen som höjda bostads- och barnbi

drag. Även andra <1v mig föreslagna åtgiirder. somt.ex. beskattning av barns 

kapitalinkomster, för konsekvenser för hushållens ekonomi. Endast genom 

baiikningar p{1 hushållsnivä iir det möjligt att på ett adekvat siitt belysa ef

fekterna av skattereformen. Beräkningarna avser därför den förändring av 

hush~1lkts disponibla inkomst. dvs. inkomst efter skatt och bidrag. som upp

kommer genom skattereformen jämfört med ett liige med oförändrade reg

ler. 

Vid dessa bcriikningar har huvuddelen av den kortsiktiga finansiering av 

skattesiinkningar och kompletterande fördclningspolitiska åtgärder som an

ges i tabell 9.3-9.8 fördelats ut som en sänkning av hushållens disponibla in

komst i första hand genom att regcländringarna beaktats explicit och i andra 631 



hand genom att budgetförstärkningarna fördelats ut schablonmässigt med Prop. 1989/90: 11 () 
utgångspunkt från olika statistiska uppgifkr. 

Beriikningar av denna typ iir osäkra dä de baseras på en urvalsundersök

ning. varvid statistiska slumpfcl introduceras. I små grupper samt i extrem

gruppn iir slumpfclen av särskilt stor betydelse. Beräkningarna är ofullstän

diga d~1 de i huvudsak baseras på antaganden om oförändrade förhållanden 

avseende resursanvändning. priser. löner och räntor. Av skattereformen or

sakade dynamiska effekter i form av effektivitetsvinster och andra orsaker 

till ökad produktion beaktas därför på ett högst schablonmässigt sätt genom 

att jag. i likhet med RINK. inkluderar en allmän ökning av arbetsinkoms

terna med en procent. Som jag tidigare betonat skall detta ses som en metod 

att beakta alla orsaker till ökad total produktion och förutsätter således inte 

att arbetstiden ökar med en procent. 

En annan fclkiilla är att beräkningarna baseras på de data som är tillgäng

liga i den aktuella urvalsundersiikningen som avser förhållandena under ett 

enstaka iir. Begränsningar i det statistiska underlaget. som t.cx. avsaknaden 

av uppgifter huruvida personer i urvalet har vissa löneförm~mer. leder till att 

de föreslagna regeHindringarna i flera fall mastc beaktas pil ett högst scha

blonmässigt siitt. 

En ytterligare mera allmän brist iir att resultaten avser genomsnittlig för

ändring av den disponibla inkomsten för resp. grupp medan skillnaderna 

inom gruppen kan vara betydande. Denna brist motverkas dock av att hus

hMlen uppdelas i grupper på flera olika sätt. vilket belyser fördelningscffek

terna ur olika perspektiv. 

Resultaten bör tolkas med stor försiktighet med hänsyn till dessa begräns

ningar. Trots dessa brister torde den här typen av beräkningar utgöra bästa 

möjliga tillgängliga metod för utvärdering av skattereformens fördelningsef
fekter. 

Beräkningarna avser effekter av de av mig redovisade förändringarna 

fr.o.m. [1r 1991 jämfört med ett läge utan förändringar förutom en justering 

av 1990 ars skatteskala med hänsyn till inflationen. Liksom i finansierings

kalkylcn redovisas i första hand resultatet avseende genomsnittet för åren 

1991. 1992 och 1993. 

För att belysa fördelningseffekterna av den sammantagna skattereformen 

redovisas ocksä effekterna av nu föreslagna förändringar i kombination med 

de förändringar som genomförts för år 1990. Jämförelsealternativet iir där

vid 1989 ilfs regler förutom en justering av 1989 ars skatteskala med hiinsyn 

till inflationen. 

I beräkningarna beaktas inte bara de förändrade skattereglerna utan 

också höjningarna av barnbidraget 1991 och 1992 till 9000 resp. 10020 kr. 

per år. höjda bostads bidrag till hushiill med barn enligt BKU :s förslag samt 

införande av bostadsbidrag till husht11l utan barn. I löjningen av barnbidraget 

frän 1989 till 1990 inräknas dock ej då denna höjning inte har något direkt 

samband med skattereformen och inte heller ingår i den tidigare redovisade 

finansieringskalkylen. 

För att belysa fördelningseffekterna på ett mångsidigt sätt indelas hush:'tl-

lcn efter socioekonomisk grupp. ekonomisk standard. bruttoinkomst. för

mögenhet. hushi'lllstyp. boendeform och region. 632 



9. 7 .3 Uppdelning efter socioekonomisk grupp 

De först redovisade resultaten avser förändring av real disponibel inkomst 

när hushi'1ll i ttldersgruppen 20-64 iir uppdelas efter socioekonomisk grupp. 

Varje hushtill klassificeras därvid med hänsyn till hushållsföreståndarens ål

der och arbetsförhållanden. l·lushtlllsföreståndaren är den person i hushållet 

som har högst förviirvsinkomst. 

I kolumn 2 i tabell 9.10 redovisar jag den förändring av den reala dispo

nibla inkomsten som beriiknas följa i genomsnitt för åren 1991, 1992 och 

1993 av de nu redovisade förändringarna. Effekterna av dessa förändringar 

i kombination med de förändringar som genomförts redan år 1990 redovisas 

i kolumn 3. 

Tabell 9.JO Fiirändring aY real disponibel inkomst genom skattereformen för olika so
cioekonomiska grupper, 20-64 år. 

Grupp 

(Il 

kke fackliirda arhetan.: 
Fackliirda arb.:tare 
Uigrc tjiinsh:miin 
Tjiinstcmiin pii mellanniva 
l:fogre tjiinstmiin 
Ovriga 

SAMTLIGA 

Nu redoYisadc 
fiiriindringar 
(2) 

3.1 r,1. 
:u 'il 
2.:i ~.:·(· 

2.5 <;f. 
2.0 'l 
o.5 s;-. 

2.3 <,!,. 

Sammantagen 
skattereform 
(3) 

3,6 '?(, 

3,5 % 
2,6 % 
2.7 % 
2.4 '?f, 
0,1 % 

2.5 % 

Som framgitr av den sista raden beräknas nu redovisade förändringar öka 

den disponibla inkomsten med i genomsnitt 2.3 o/t: för samtliga hushåll. 

Detta beror pil att en mindre del av finansieringen inte belastar hushållen 

vid dessa beräkningar samt att arbetsinkomsterna före skatt antas öka med 

en procent. Som framgår av kolumn 3 ökar den genomsnittliga inkomsten 
något mer om även regeländringarna år 1990 beaktas. 

Ökningen av den disponibla inkomsten är ganska jämnt fördelad över de 

olika SOl:iocknnomiska grupperna. Ett anmärkningsvärt resultat är att högre 

tjänstemiin. motsvarande yrken med krav på minst sex års utbildning efter 

grundskola. får en nägot mindre ökning av den disponibla inkomsten än ar

betare och övriga tjänstmän. Detta förklaras av att högre tjänstmän har för

hållandevis omfattande lag- eller obeskattade pensions-, bil- och andra lönc

förmc'incr samt av att denna grupp också har förhållandevis stora aktieinne

hav och ränteutgifter. Beskattning av pensionsfonder och uttag av särskild 

löneskatt för pensionspremier har särskilt stor betydelse eftersom högre 

tjänstemän normalt erhåller betydande kompletterande pensionsförmåner 

som blir föremål för skärpt beskattning. 

Utfallet för gruppen högre tjänstemän visar att mitt förslag om en viisent

ligt mera likformig beskattning med restriktiva avdragsregler i kombination 

med ett förhöjt grundavdrag för låg- och mellaninkomsttagare och andra 

kompletterande fördelningspolitiska åtgärder skapar fördelningseffckter 

som uppväger effekterna av de kraftiga marginalskattesänkningarna för 

denna grupp höginkomsttagare. Därmed framg{ir också att olikformighe-

Prop. 1989/90: 110 
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tema i de tidigare skattereglerna skapat betydande negativa fördelningsd- Prop. 1989/90: 110 
fekter. 

9.7.4 Uppdelning efter ekonomisk standard 

I detta delavsnitt redovisar jag det beräknade utfallet av skattereformen när 
hushallen i stället uppdelas i grupper efter ekonomisk standard mätt som den 
disponibla inkomsten dvs. inkomst efter skatt och bidrag, i förhållande till 

hush~1llets storlek. 1 Inkomstmått av denna typ dominerar inom såviil svensk 
som internationell forskning om fördelningsfrågor eftersom man därigenom 
beaktar hushållets samlade inkomster och skatter samtidigt som man uppnår 

jlimförbarhet mellan hushåll av olika storlek. 
I tabell 9.11 redovisar jag skattereformens utfall när hushållen uppdelas i 

tio lika stora grupper - s.k. dcciler - efter ekonomisk standard. Den lägsta 
decilen utgörs således av de 10 '}( .. av hushållen som har lägst ekonomisk 
standard. Decil 'J-7 utgörs av hushåll med normal ekonomisk standard me

dan hushåll med högst ekonomisk standard återfinns i de högsta dccilcrna. 

Tabell 9.11 Fiirändring av real disponibel inkomst genom skattereformen när hushållen uppdelas i deciler efter 
ekonomisk standard, 20-64 år. 

Dc.:c.:il Genomsnittlig disponibel Svsselsätt- Nu redovisade 
inkomst för .:n c.:nsam- nfngsgrad föriindringar 
staendc.: utan barn i 
resp. dccilgrupp. kr 

(1) (2) (3) (4) 

1 :a decilcn 39 400 44 % 1.5 s-; 
2:a dc.:cilcn 08 500 62 <;(. 2.6 r;.;, 
J:c dc.:c.:ilcn 79 200 73 % 3.(J <:>(, 

4:c dccilcn 89 100 81 <::i· 2,8 ~;,(. 

5:c dec.:ikn 97 700 86 % 2 .. ~ ~.:;.. 

6:c dccilcn 106 500 90 <,:;, 2.3 ':i 
7:c ckcilcn 115 400 92 <:-( 2.9 c;,(;. 

X:c.: dccilcn 126 900 94 % 3.4 l}·(. 

9:c.: ckl:ilcn 142 700 93 (''r. 3.1 q, 
I O:c dccilcn 210 300 95 '.'!. 0.3 <::f, 

De tvii hiigsta 
pl'1Tc.:ntilc.:rna 320 800 94 1/! -6.6 I/i 

SAMTLIGA !04 500 81 <:i(. 2.3 r.;1; 

Ökningen av den disponibla inkomsten är ganska jämnt fördelad över de 

olika decilerna förutom att den lägsta och den högsta decilen får en mera 

begriinsad förbättring. Som framgår av kolumn 3 arbetar vuxna som ingar i 

hushilll i den första decilen endast 44 %· av heltid i genomsnill, vilket kan 
jämföras med 81 % för samtliga hushåll. Förklaringen är att den första deci

Ien till stor del består av personer som endast tillfälligtvis har låga inkomster 

(I) l lush?tllets storlek miits i antal konsum..:ntc.:nheter enligt socialstyrelsens defini
tion. En l'nsamst:l.cndc.: vuxen motsvarar 1.15 konsumtionsenheter medan ett giftisam
m<inboende par motsvarar 1,9 konsumentenheter. Barn i åldrarna 0-3, 4-10 och 11- är 
motsvarar 0.55. 0.65 resp. 0,75 konsumtionsenheter. 

Sammantagen 
skattereform 

(5) 

0.0% 
1.8 ~'~. 

2.5 % 
2,R ~'( .. 

2.7 ~'(: 

2.9 (!/. .:<-
3,6 r;.; 
4.2 \fc, 
3,8 o/r. 
U.2 ~.>(: 

-7.8 <_:..~ 

2.5 ~;( 
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och som därför endast tillfälligtvis befinner sig i den lägsta dccilcn vid statis- Prop. 1989/90: 110 
tiska uppdelningar av detta slag. 

Som exempel på hush<lll i den lägsta decilcn kan nämnas hush<lll som har 

l{1g redoYisad arbetstid som en följd av studier, värnpliktstjänstgöring, barn

ledighet samt utlandsarbctc eller annan vistelse utomlands under delar av 

{\rct. I gruppen ingii.r också personer som har låga redovisade inkomster på 

grund av explicita eller implicita reser\'(. ringar inom egna företag. Av hushål

len i den första decilcn klassificeras således 64 % som "'övriga" avseende so

cioekonomisk grupp, dvs. hushällen klassificeras varken som arbete eller 

tjänstemän. 

Den Iiigsta decilcn är siiledes mycket heterogen De låga redovisade in

komsterna kan ofta vara förknippade med en normal eller t.o.m. hög kon

sumtion som en följd av framg<lr1gsrik skatteplanering eller skattefusk. Som 

jag nämnt tidigare är uppdelningen efter socioekonomisk mera rättvisande i 

detta avseende eftersom en tillfälligt lag inkomst inte päverkar denna klassi

ficering. 

Ett husbil med mera varaktigt Iitg inkomst som beror på en förhållandevis 

bg timlön hamnar normalt inte i den liigsta decilen även om familjen har 

barn. Som exempel kan nämnas att ett hushåll med tv{1 vuxna. ett barn i ål

dern 0-3 år och ett barn i Mdern 4-9 år, och som har löner på sammanlagt 

18 000 kr. i1r 1990 hamnar i den andra dccilcn. Det stora flertalet personer 

med l~1g timlön och normal arbetstid hamnar därför i den andra eller i högre 

deciler enligt tabell 9.11. 

Den högsta decilen far en förhållandevis liten förbättring. Detta kan för

klaras av att den skiirpta beskattningen av löneförmåner, pensionsfonder 

och aktier samt den reducerade skattcliittanden för ränteutgifter får en för

hällandevis stor betydelse för denna decil. De tvii högsta percentilerna, dvs. 

de tvt1 procent av hushållen som har högst ekonomisk standard. får t.o.m 

siinkt disponibel inkomst genom skattereformen. Den statistiska osäkerhe

ten är dock siirskilt stor när beriikningen baseras pii endast två procent av 

urvalet. 

9. 7 .5 Uppdelning efter bruttoinkomst 

I tabell 9.12 redovisas fördclningseffekterna av skattereformen niir hushM

len i stiillct uppdelas i decilcr efter hushtillcts bruttoinkomst i förhällande till 

hushiillets storlek. Bruttoinkomsten mä!S diirvid som summan av lön. företa

garinkomst. inflationskorrigerad inkomst av kapital och inkomst av tillfällig 

förviirvsverksamhet samt transfereringar. 

Vid denna uppdelning for alla deciler utom den första höjd real disponibel 

inkomst. Som diskuterats ovan består den första decilen till stor del av hus

hi'tll som endast tillfälligtvis har E1ga inkomster medan hushii.ll med låg timlön 

och normal arbetstid hamnar i högre decilcr. Sysselsiittningsgraden i den 

Higsta decilen är ännu lägre vid denna uppdelning efter bruttoinkomst än vid 

uppdelning efter ekonomisk standard i tabell 9.11. 

Förutom för den första decilen iir ökningen av den disponibla inkomsten 

ganska jiimnt fördelad iiven vid denna uppdelning. Den högsta decilcn får 

en förhållandevis liten förbiittring också vid denna uppdelning. Även detta 635 



Prop. 1989/90: 110 

Ta hell 9 .12 Ftirändring m· real disponihel inkomst genom skattereformen när hushållen uppdelas efter bruttoin
komst i förhållande till hushållets storlek, 20-64 år. 

Decil Genomsnittlig disponibel Sysselsätt- Nu redovisade 
inkomst för en ensam- ningsgrad förändringar 
stående utan barn i 
resp. dccilgrupp. kr 

(1) (2) (3) ( 4) 

I :a decilcn 41 700 40 % -0,5 % 
2:a decilen 69 300 63 % 2,2 % 
3:e decilen 80600 74 % 2,5 % 
4:e decilen 88 800 82 % 2,5 % 
S:e decilcn 97 500 86 % 2.1 % 

6:e decilen 106 600 90 % 1,9 % 
7:.: dccikn 114 500 93 % 2,6 % 
8:e decikn 124 900 94 ~i.· 3.2 % 
9:c decilcn U8600 95 %· 3,6 % 
IO:e decikn 197 800 95 % 1,5 % 

De tvä hög~ta 
percentilerna 309 200 94 %· -4,2 % 

SAMTLIGA !04 50() 81 r,;.; 2,3 %. 

resultat visar att de föreslagna mera likformiga reglerna för inkomstberäk

ning och avdrag har särskilt stor betydelse för de hushåll som har de högsta 
inkomsterna. Bade tabell 9.11 och tabell 9.12 visar att de två procent som 

har de allra högsta inkomsterna far betala sina egna skattelättnader. 

9.7.6 Uppdelning efter förmögenhet 

Nuvarande kapitalinkomstbeskattning har bidragit till stora förmögenhets
skillnader genom att kapitalinkomster varit lågt beskattade samtidigt som 
ränteutgifter varit avdragsgilla mot en ofta hög marginalskatt. En fördel
ningspolitiskt intressant fråga är därför vilket utfall skattereformen ger för 
hushåll med olika förmögenhel. Resultaten i detta avseende redovisas i ta

bell 9. 13. 

Tabell 9.13 J<iirändring av real disponibel inkomst genom skattereformen när hushållen 
uppdelas efter förmögenhet, 20-64 år. 

Förmögenhet.kr. Nu redovisade Sammantagen 
förändringar skattereform 

(I) (2) (3) 

0- 200()()(1 3.0 %. 3,3 % 
200 000- 400 000 2.8 <Jf, 3,0 % 
400 000- 600 000 2.1 % 2,3 % 
6()0 000- 800 000 2.0 %. 2,3 % 
800 000 - l uoo 000 1.6 % 1,5 % 

I 000 llllO- -6.4 <;~. -7,7 % 

SAMTLIGA 2.3 % 2,5 % 

Sammantagen 
skattereform 

(5) 

-2,2 % 
1,2% 
1,8 % 
2,3 % 
2,3 % 

2,6 % 
3,3 % 
3.8 % 
4.5 % 
1.7 % 

-4,7 % 

2,5 % 
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Som framgår av tabellen ökar den disponibla inkomsten mest för hushåll Prop. 1989/90: 110 
med förhållandevis små förmögenheter medan de allra rikaste hushållen får 
sänkt disponibel inkomst. Skattereformen och då särskilt övergången till en 
mera likformig beskattning av kapitalinkomster bidrar således till en jämare 
förmögenhetsfördelning. 

9.7.7 Uppdelning efter hushållstyp 

Resultaten vid en uppdelning av hushållen efter hushå/lstyp redovisas i tabell 
9.14. 

Tabell 9.14 l<"örändring al' real disponibel inkomst genom skattereformen för olika hus
hållstyper, 20-64 år. (Resultat inom parentes avser barnbidrag på 9000 kr.) 

Grupp Nu redovisade Sammantagen 
förändringar skattcrdorm 

(1) (2) (3) 

E11sams1åe11de 
0 harn 1.9 ( 1.9) % 2.4 'k 
l barn 6,2 (5,7) % 6,1 %· 
minst 2 barn 7.0 (6,0) % 6,3 % 

Gifta/samboende 
0 barn 1.5 (1,5) % 1.9 <:fc, 
1 barn 2,5 (2,2) % 2.5 ':'~.' 
2 barn 2,9 (2.3) % 2.4 % 
minst 3 barn 4,4 (3,4) % 3,7 Cf, 

SAMTLIGA 2,3 (2,1) % 2.5 %· 

Som framgår av tabellen leder skattereformen till en förhållandevis stor för
bättring för hushåll med barn och särskilt för hushåll med flera barn av
seende det genomsnittliga utfallet för 1991, 1992 och 1993. Detta beror på 
den kraftiga ökningen av barnbidraget i kombination med höjda bostadsbi
drag. Även vid det lägre barnbidraget på 9 000 kr. år 199 J får hushMI med 
barn ett något bättre utfall än hushåll utan barn. 

9. 7.8 Uppdelning efter boendeform 

Tabell 9.15 Förändring av real disponibel inkomst genom skattereformen när hushållen 
uppdelas efter boendeform, 20-64 år. 

Grupp Nu redovisade Sammantagen 
förändringar skattereform 

(I) (2) (3) 

Hyreslägenhet 3,0 % 3,5 % 
Bostadsrätt 2.6 'k 3.5 % 
t;,:gnahem 1,8 % 1.5 % 
Ovriga -1,l % -1.5 % 

SAMTLIGA 2.3 'i·( 2.5 7C 

Hushåll i egnahem får i genomsnitt en något lägre ökning av den disponibla 
inkomsten än övriga hushåll. En förklaring är att de höjda taxeringsvärdena 
år 1990 inräknas som en del av skattereformen och dess finansiering trots 637 



att taxeringsvärdena skulle ha ökat även vid frånvaro av en skattereform. Prop. 1989/90: 110 
Minskningen av skattelättnaden för ränteavdrag till JO %·får också ett för-
hållandevis stort genomslag för hushall i egnahem eftersom denna grupp har 
förhMlandevis stora liin. 

9.7.9 Uppdelning efter region 

Tabell 9.16 Förändrin~ av real disponibel inkomst genom skattereformen när hushållen 
uppdelas efter re~ion, 20-64 är. 

H-rL·gion Nu n:dovisade Sammantagen 
föriindringar skattereform 

(I) (2) (3) 

Storstockholm 2,11 ':(. 2,3 ('.' 
:'(" 

Göteborg !\lalmö 2.4 ('/ 
:.r. 2.6 S·(.· 

Större sliickr 2.4 <}. 2.5 ~}_. 

Södra ml'llanhv!!dcn 2.4 r_.:.~. 2.5 ~'{: 

Norra tiilhygden ~.X f:( 3.0 q-. 
Norra glesbygden 2 . .J 'J 2.3 "' :"( 

SAMTLIGA 2.3 r; .. ;.. 2.5 S·( 

Som framg~ir av tabellen ger skattereformen en likartad ökning av den dispo
nibla inkomsten i olika regioner. Inkomstökningen iir störst i tätbebyggda 
omr<lden i norra Sverige. 

9. 7. IO Annan förändring av arbetsinkomst före skatt 

Vid ovan redovisade resultat beaktas att skattereformen leder till en högre 
total produktion genom effektivitetsvinster och ett större utbud av arbete 

och kapital genom antagandet att arbetsinkomsterna före skatt ökar med en 
procent. l detta delavsnitt redovisas resultat vid aiternativa antaganden för 
föriindringen av arbetsinkomsterna före skatt. 

I tabell 9.17 redovisas fördelningseffekterna när arbetsinkomsterna före 
skatt antas vara oförändrade. Som nämnts ovan ger detta dock en missvi
sande bild av skattereformen. eftersom man därmed bortser från det pro

duktionstillskott som uppkommer genom att skattereformen leder till en 

mera välfungerande ekonomi. 
Som framg{H av en jämförelse mellan tabell 9.17 och 9.11 är den genom

snittliga inkomstökningen betydligt lägre när arbetsinkomsterna före skatt 

antas vara oföriindrade. 

I tabell 9.18 redovisas slutligen utfallet när arbetsinkomsterna före skatt i 

stället ökar med fyra procent. Som diskuteras närmare av RINK kan detta 

vara ett rimligt antagande avseende storleken pii produktionstillskottet på 
bng sikt genom ett ökat utbud och en samhällsekonomiskt mera effektiv an

viindning av arbete och kapital. 
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Tabell 9.17 Förändring ai· real disponibel inkomst genom skattereformen när hushållen uppdelas i deciler efter 
ekonomisk standard, 20-64 år, ingi;n ökning a,· arhctsinkomster före skatt. 

DL'cil Genomsnittlig disponibel Svssclsätt- !'< u redovisade Sammantagen 
inkomst för en ensam- nlngsgrad förtindringar skattereform 
stäendc utan barn i 
resp. decilgrupp. kr 

(1) (2) (3) (4i (5) 

l:a decikn 39 4ll0 44 r,; (J.9% -0.5% 
2:a dccikn 68 5ll0 62 % 2.1 '" IC 1.2 C.7c. 
3:e deeilen 79 201) 73 ~;~ 2,4 S'<. 1.9 'k 
4:e dccilen 89 100 81 q 2.1 '~'<' 2.1 s-;, 
5:e dccikn 97 700 86 <:; 1.6% 2.0 % 

tl:e d..:cilen 106 500 90 r; 1.5 7;. 2.2 ';tr. 
7:e dccilen 115 400 92 % 2.1 ';'1(, 2.8 (ii( 

8:e decikn 126 90() 94 r,.f 2,6 % 3.5 r,;.. 
9:c decilcn 142 700 93 \'.( 2.3 % 3, 1 <)(. 

I IJ:c decilcn 210 300 95 % -0.5 o/t: -0,6 ~:-( 

De tvä högsta 
percentilerna 320 800 94 q. -7.2 •:;-; -8.4 q; 

SAMTLIGA 104 500 81 c.;- 1.6 % 1.8 % 

Tabell 9.18 Förändring a,· real disponibel inkomst genom skattereformen när hushållen uppdelas i deciler efter 
ekonomisk standard, 20-64 år, 4 'le ökning av arbetsinkomster före skatt. 

Dccil Genomsnittlig disponibel Svssclsätt- Nu redovisade 
inkt"lll1St för en ensam- nlngsgrad förändringar 
st~kndl' utan barn i 
r..:sp. <lL·cilgrupp. kr 

(1) (2) (3) (4) 

1 :a clecilcn 39 40() 44 q .. 3.2 % 
2:a ckcilen 68 500 62 r;f. 4,3 ~-(.. 

3:c dccilcn 79 2ll0 73 •.:;. 4,9 q'(. 
4:c decikn 89 IOU 81 c• /(: 4.9 <;~. 

5:e decilcn 97 700 86 <.;. 4.5 '/{, 

6:..: decilen 11.16 500 90 r;; 4,6 %· 
7:e d..:..:ilcn 115 4:JO 92 <;( 5.3 0(. 
8:c dccilcn 126 900 94 '~i:· 5,7 '?+. 
9:e ckcilcn 142 700 93 <;(. 5,3 r;,.. 
IO:e dl'cilcn 210 Jon 95 ','.(. 2.4 %· 

De tvii högsta 
p..:rcentilerna .>20 800 9-Fi -4,7 ~t-! 

SAMTLIGA !04 500 81 \'(• 4.5 o/c 

Som framgär av tabellen kan skattereformen leda till betydande förbätt

ringar på lång sikt för samtliga deeilcr. Som framgår av tabell 9.9 beräknas 
skattereformen ge en nettobudgetförstärkning på 11 miljarder kr. på !äng 

sikt. vilket därtill skapar utrymme för en ökning av offentliga utgifter eller 

för sänkta skatter. Dessa resultat avspeglar det förhållandet att den totala 
produktionens storlek bestämmer utrymmet för privat och offentlig konsum-

Sammantag..:n 
skattcrdorm 

(5) 

1,7% 
3.5 C' /(· 

4.5 ~:(. 

4,9 ~:'(. 

4,9 
,., 
/(. 

5.3 ~+ 
6,0 r,.~. 

6.5 ~~i 

6.0 S·t-
2.3 Sf· 

-5,9 ~:.f, 

4.7 ';·(, 
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tion. Skattereformen kan väntas leda till förbättringar genom en ökning av Prop. 1989/90: 11 () 
det totala utrymmet för privat och offentlig konsumtion. 

9.7.11 Avslutning 

Sammanfattningsvis visar dessa beräkningar att de nu föreslagna förändring
arna. liksom den samlade skattereformen. ger en förhållandevis jämnt för
delad ökning av den disponibla inkomsten när hushållen uppdelas på olika 
sätt. Skillnaderna i utfall för olika socioekonomiska grupper och för olika 
inkomstgrupper är mycket begränsade. särskilt jämfört med vad som skulle 
ha varit fallet vid en isolerad marginalskattesänkning. 

Det jämna utfallet beror pa att sänkningen av marginalskatterna kombine
ras med långtgående åtgärder som skapar motverkande fördclningseffekter. 
främst genom övergång till en väsentligt mera likformig beskattning med re
striktiva avdragsregler. genom det förhöjda grundavdraget för låg- och mel
laninkomsttagare samt genom kompletterande fördclningspolitiska åtgär
der. 

9.8 Vissa andra ekonomiska effekter 

Som framgår av ovanstående redovisning är skattereformen finansierad på 
kort sikt när hänsyn tas till skatterdormens dynamiska effekter på ett förhål
landevis försiktigt sätt. Skattereformen innebär emellertid en överflyttning 
av skatteuttaget från hushållssektorn till företagen genom en breddad bas 
för socialavgifter, genom införande av särskild löneskatt för bl.a. pcnsions
premier samt genom beskattning av pensionsfonder. Skattereformen beräk
nas därför ge ett betydande tillskott till hushållens disponibla inkomst år 
1991 vid i i.ivrigt oförändrade förhallanden samtidigt som företagens kostna
der ökar. 

9.9 Utvärdering av skattereformen 

Den föreslagna skattereformen är mycket omfattande och kommer att på
verka hushållens och företagens ekonomiska situation och förändra ekono
mins funktionssätt på ett i många avseenden genomgripande sätt. Konse
kvenserna av reformen måste därför följas noggrannt. Det gäller särskilt ef
fekterna på inkomst- och förmögenhetsfördelningen men också effekterna 
på arbetskraftsutbud, sparande, ekonomisk tillväxt etc. 

Skattereformen bör därför följas upp med en bred utvärdering av reformens 
effekter. Därtill bör dataunderlaget för utvärdering av reformens effekter 
förbättras. både genom särskilda undersökningar samt genom förbättring av 
den reguljära statistiken. 
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10 Avslutande synpunkter 

Jag har i denna proposition redovisat mina förslag till hur ett reformerat in

komstskattesystem enligt min mening bör utformas. Jag kommer senare 

denna dag att lämna motsvarande redogörelse för de indirekta skatternas 

omrilde. Sammantaget iir detta 1991 {1rs skattereform. Det är min överty

gelse att det nya skattesystemet ger en god grund för ökad ekonomisk tillväxt 

och för säkerstillandet av det svenska viilfärdssamhället. 

Skattereformen innebär genomgripande förändringar för enskilda. före

tag och andra sammanslutningar. kort sagt för hela det svenska samhället. 

Förviintningar knyts till att reformen i ett antal viisentliga hänseenden skall 

positivt pi1verka samhiillsekonomin samtidigt som den skall bidra till att de 

fördclningspolitiska m[1lcn uppfylls. Det är därför väsentligt att reformen 

följs upp och att dess effekter analyseras ingående. Jag har tidigare nämnt 

att en brett upplagd ekonomisk utvärdering bör komma till stånd. 

Reformen har emellertid ocksii särskilda effekter inom vissa avgränsade 

sektorer av samhällslivet. Även dessa bör bli föremål för uppföljning. Detta 

giillcr t.ex. de ideella folkrörelserna s[1som idrottsrörclsen och handikapprö

relsen. Mi"lnga av de regelförändringar som jag redovisar påverkar deras be

tingelser - vissa positivt medan andra har negativa effekter i form av ökade 

kostnader. Enligt min mening bör därför skattereformens effekter för folk

rörelserna följas upp med särskild uppmärksamhet. Skulle det vid en sådan 

genomgång visa sig att icke avsedda effekter uppkommer bör självfallet mot

verkande ätgärder vidtas. Dessa bör redovisas senast i budgetpropositionen. 

Samtidigt vill jag framhålla att man mäste se till helhetsbilden när man bedö

mer utfallet. 

Inom vissa omr[1den kriivs kompletteringar av de förslag jag redovisat el

ler ytterligare utrcdningsarbete. Jag har berört dessa områden under resp. 

avsnitt och får diirfiir hänvisa till vad jag i dessa delar tidigare anfört. 

41 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr ITO Del I 
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11 Upprättade lagförslag 
I enlighet med vad jag nu anfört har inom finansdepartementet uppriittats 

förslag till 

I. lag om iindring i kommunalskattdagen ( 1928:370). 

2. lag om iindring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

3. lag om iindring i lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt. 

4. lag pm iindring i uppbördslagen ( 1953:272). 

5. lag om skatteutj[imningsreserv. 

6. lag om titerföring av obeskattade reserver. 

7. lag lllll iindring i lagen ( 1989: I 046) om iindring i lagen ( 1962:381) om 

allmiin försiikring. 

8. lag om iindring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

9. lag lllll iindring i lagen ( 1981 :691) om socialavgifter. 

10. lag pm siirskild löneskatt. 

11. lag om iindring i lagen ( 1959:551) om beriikning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen ( 1%2:381) om allmiin försäkring. 

12. lag om avkastningsskatt pil pensionsmedeL 

13. lag om skatt pt1 vissa premiebetalningar. 

14. lag om ersättningsfonder. 

15. lag om iindring i lagen ( 1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för 

viss aktieutdelning. 

16. lag om iindring i bokföringslagen ( 1976: 125). 

17. lag om iindring i jordbruksbokföringslagen (1979:141). 

18. lag om iindring i lagen ( 1982: 1193) om skattereduktion för fackföre-

ningsavgift. 

19. lag om nedsättning av vissa underhtillsbidrag. 

20. lag om ändring i utsökningsbalken. 

21. lag om iindring i lagen ( 1984:94 7) om beskattning av utländska fors

kare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

22. lag om iindring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring. 

23. lag om ändring i lagen ( 1989: I 1123) om upphävande av lagen ( 1966: 172) 

om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m. m .. 

24. lag om iindring i utsökningsregisterlagen ( 1986:617). 

25. lag om iindring i lagen ( 1987:813) om homosexuella sambor. 

26. lag l1m iindring i lagen ( 1988:847) om skattelättnader för allemansspa-

rande och ungdomsbosparande. 

27. lag om skatt på ränta pii skogskontomedel m.m .. 

28. lag om ändring i skogskontolagen (1954: 142). 

29. lag om iindring i lagen ( 1986:492) om tillfälliga regler för insättning på 

skogskonto. 

30. lag om ändring i lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto. 

31. lag om upphävande av lagen ( 1978:970) om uppskov med beskattning 

av realisationsvinst. 

32. lag om upphävande av lagen ( 1983: 1086) om vinstdelningsskatt. 

33. lag om upphävande av lagen (1960:63) om förlustavdrag. 

34. lag om upphävande av lagen (1982:336) om avdrag för utdelning på 
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icke börsnoterade aktier, Prop. 1989/90: 110 
35. lag om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfnmL 

36. lag om upphävande av lagen ( 1979:610) om allmän invcsteringsrcserv. 
37. lag om upphävande av vissa fondförfattningar, m. m., 

38. lag om upphävande av lagen (1954:40) om särskild fartygsfond. 
39. lag om upphävande av lagen (1967:96) om särskild nyanskaffnings

fond, 

40. lag om upphävande av lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxe
ringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet. 

41. lag om upphävande av lagen (1981:296) om eldsvt1dcfondcr, 
42. lag om upphävande av förordningen ( 1960:659) angående beskattning 

av ränta ä svenska statens sparobligationer, 
43. lag om upphävande av lagen ( 1978:423) om skattcHittnadcr för vissa 

sparfonner, 
44. lag om upphävande av lagen ( 1972: 128) om skattefrihet vid premiering 

av sparande, 

45. lag om upphävande av lagen (1982:2) om uppfinnarkonto, 
46. lag om upphävande av lagen ( 1989: 1021) om siirskilda regler för ned

skrivning av lager m. m .. 
47. lag om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum. 

Förslagen under punkterna 16, 19. 20, 24 och 25 har upprättats i samråd 
med chefen för justitiedepartementet. 

Förslaget under punkterna 7-9, 11 och 22 har upprättats i samråd med 
chefen för socialdepartementet. 

Förslagen under punkterna 15, 42 och 47 är enligt min mening inte av s~1-

dan beskaffenhet att lagrådets hörande erfordras. Yttrande över dessa för

slag har därför inte inhiimtats. 



12 Specialmotivering 

12.1 Kommunalskattclagcn (192~:370) 

.·\11dra nch tredje 1trc/.:.l'llt1 mots\'aras av första och andra styckena av de nu

varande an\·isning;1rna till paragrakn. hir skattskyklig som iir ht)kförings

skyldig enligt HFL ktimmL'r beskattnings:\ret att utgöras av kalcnder<lr om 

inte den skattskvldigL' erh:·Lilit medgi\'ande enligt 12 *andra stycket BFL all 

tilbmpa brutL't riikenskaps;ir. hir den som ;ir skyldig att fiira riikenskaper 

L'nligt .IRFL komlllL'r besk:'ttlningsiird undantagsliist att sammanfalla med 

kalender:1r. 

'.'Juvaramk fjiirde stvcket i anvisningarna behövs inte i det nya systemet. 

J\iuvarande tredjL' och fcmtc styckena av anvisningarna har inte heller tagits 

upp i den m·:1 lydL'lsen av paragrafen. Detta innebiir inte n:igon iindring i sak. 

Det nu fiirdiggande fdrslagt't till iindringar i 3 ~ skiljer sig forn det i lag

r:1dsrL'lll is st' n. 

1 s .. s 

Till best:in1111L·lsen har a\· rcdaktionL'lla sk:il iiverförts L'n hest;immdse fr;'in 

(1-\ ~ med en h;invisning till en definition i fastighetstaxeringslagen om vem 

som anSL'S likstiilld med iigare. 

Restiimmclscn. som iir ny (fiirut,·arande 5 ~har tidigare upphiivtq, inneh{Ll

ler en definition som iir a\'sedd att siirskilja privathnstadsfastighet fri111 nii

ringsfastighL·t. Den motiveras utförligt i den allmiinna motiveringen 

(avsnitt 7). 

l.C1gnidc1 har fört:slagit att begreppet privatbostad i paragrafens .fbrsrn 
.11rc/.:.e i dess lydels..: enligt lagr:1dsremissen byts ut mot ordet privathostads

fostighet. I de fi.iljande styckena i fiirslaget fi1r niimligen begreppet privat

bostad en annan och vidare innehi'1rd diir det talas om privatbnstad i form av 

sm;lhus nch bostadsriit tsliigenhet. En pri\'athostadsfastighet skulle s{1Jedes 

enligt lagnidets förslag till dL'finition vara s111i1hus med mark snm utgiir sm{1-

husL'nliL·t. s111[1hus med tillhiirande tomtmark p:'t lantbruksenhet samt iiwn 

innefatta sm:'1hus p:°1 annans mark under fiiruts;ittning alt smMmset iir en pri

,·atbostad. Diirmed inghr i definitionen <H:ks{1 sndhus som egentligen är lös 

egendom. Detta iiverensst~immer iiven med det syn<itt snm giirs i fastighets

taxering.ssammanhang. Likasii iir termerna s111{1hus. smiihusenhet och lant

bruksenhet hiimtade frim fastighetstaxering.en. Ddinitionen har iindrats i 

klargörande syfte pi1 i huvudsak det S:itt som framg{1r av lagri1dets yttrande. 

Som privatbostad dknas tick-..{1 enligt paragrafens Jjiirdl' s1yc/.:.e bostads

riittsliigcnhet under \'issa fiirutsiittningar. Det förh:\\landet att de enskilda 

bostadsriithJ;igcnhcterna i ett lkrfamil.jshus ;ir priv;1tbostad för resp. inne

ha\'are innch;ir inte att bostadsriittsfört•ningens fastighl't av denna anledning 

skall ha karaktiiren privatbostadsfastighet. Ett bostadsföretags fastighet iir 

alltid ;1tt betrakta som n;iringsfastighet. 
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Anknytningen till begreppet lantbruksL!nhct innehiir all det endast ~ir i Prop. J9~lJ/l)(): 1111 
Sverige beliigna hostiidcr p<i jordbruksfoslighet som brvts ut ur niiringsverk-

samhetcn för att utgiira privatbnstad. En i utlandet beliigl.!n jordbruksfastig-

het bör diirfiir i sin helht"l bdraktas som niiringsfastighet vid beskattning hiir 

i Sverige. 

1-kdiimningen av om en bnstad utgiir privatbostad dkr ingiir i niirings

verksamhL"l hi·ir ske fiir varje kalender;ir med hiinsyn till förhi11landena vid 

utgiingen a\· iirL't. l frirhiUlamk till lagr;idsrrn1issen har diirför den iindringen 

vidtagits i paragrafens sisla s1rcke. all orden '"beskattningsiirets utg:111g'" ut

l,ytts mol '"kalenderilreh utgimg"'. Om, vilket undantagsvis kan förl.!knmma, 

en fysisk pnson eller L'll diidsbo tilliimpar brutet riikenskaps;lr för niirings

verksamhet kan s;ilcdL'S en bostad komma all ing;i i niiringsverksamhekn för 

den del av riikenskaps;iret som hiinfiir sig till ett visst kalcndedr men intt' 

fiir den dd av riikenskapsiirct som hiinfrir sig till det niirmast föreg{1encle eller 

följande kalenderinel. 

Vidare har tilla,!!tS att det iir förhi'tllandena p;'1 överl;ttelsedagen som skall 

vara a\·g<·irandc i dL'l fall bostaden iiverlhtits under <lret. S:bom lagrådet har 

anfört kan det i vissa fall uppsti1 svi1righetcr vid avgörande av om bostaden 

vid överli1telsetidpunkten varit alt anse som privatbostad eller inte. Enligt 

förslaget iir det niimligen tillriickligt att bostaden iir avsedd för pL!rmanent

eller fritidsboende för iigaren/nyttjanderiittshavaren eller honom niirst;knde 

för alt bostaden skall riiknas som privatbostad. Den omstiindighetcn att bo

staden varit uthyrd under liingrL' tid hindrar i och för sig inte att bostaden 

alltjiimt riiknas som privathost_ad. om uppli1taren avser att Uingre fram an

viinda den som permanent- elln l'ritidsbostad för egen riikning eller för niir

sti1ende. Omstiindighcterna i det enskilda fallet hör fö avgiira om bostaden 

skall r:iknas som privatbostad eller inte i en s;'1dan situation. En schablonre

gel som föres!i1s i 25 och 26 ** SIL vid realisationsvinstbeskattningen för nii

ringsfastighe!L'r och bostadsriitter i niiringsverksamhet innehiir dessutom att 

dkkterna av cwntudla tilliimpningssv<'.irigheter blir mindre framtriidancle. 

[Jet permanenthostadsbegrepp som anviinds för att avgöra om den mest för-

111i111liga schablonregeln ft1r anviindas vid realisatinnsvinstbeskattningen iir 

inte synonymt med begreppet privatbostad enligt denna paragraf. 

I 7 s 
' ~ 

Som framgi.itt av ;1vsnitt 2 skall det vid beskattningen till kommunal inkomst

skatt endast finnas tvi1 inkomstslag: ink1:imst av niiringsverksamhet och in

komst av tjiinst. 

18 ~ 

Som framg{ir nedan skiljer sig det nu föreliggande förslaget p;'i nf1gra punkter 

frän försbgct i "1gd1dsre111issen. I iivrigt har paragrafen - fri'1nsett en iindring 

av redaktionell natur - utformats enligt lagrådets förslag. 

Enligt fiirsta meningen i f<:irsla .11rdet skall för inkomst av niiringsverk

samhet ink<llnsten av varje förv:irvskiilla beriiknas för sig. Detta innebiir 

ingen iindring i fiirhi1llande till giillande ordning. Reglerna om indelning i 
förviirvsLillor har diiremot f;'itt en annan utformning än den nuvarande. Vid 



fwdiimning ;1\· om en skattskyldigs verksamheter utgör en eller flera för- Prop. 1989/90: 110 
viirvskiiffor giirs skillnad mellan aktiv oeh passiv niiringsvcrksamhet. 

Enligt 1111dra styck<'! bildar verksamheter som utgör aktiv näringsverksam

het tillsammans en förviirvskiilla. Frim denna regel ange~ två undantag. 

Det första undantaget - som inte tagits upp i lagnklsremisscn - avser aktiv 

verksamhet som tidigare utgjort passiv verksamhet. Finns det i en sådan 

verksamhet ackumulerade underskott fr:'in den passiva tiden utgör verksam

heten alltid t'll siirskild förviirvsLilla. Bestiimmelsen motiveras av att förbu

det att kvitta underskott i en fi.irviirvskälla mot överskott i en annan förviirvs

k(illa annars ~kulle kunna kringgås. 

[kt andra undantaget avser littcriir. konstniirlig eller därmed jämförlig 

verksamhet. Regeln har betydelse för möjligheten att dra av underskott av 

s~idan verksamhet fr:m intiikt av tjiinst (33 * 3 mom.). 

I fr;lga om passiv niiringsvcrksamhct bildar enligt tredje stycket varje verk

samhet en fiirviirvskiilla för sig. 

I Jjiirde stycket anges till att biirja med att verksamheter som har naturlig 

anknytning till varandra behandla~ som en enda verksamhet. Med verksam

het fiirstiis summan av aktiviteter av en enhetlig beskaffenhet. t. ex. dctalj

handel i en viss bransch. industriell tillverkning av visst slag. jordbruk. fiske. 

fastighetsförvaltning. Som exempel pil verksamheter som har naturlig an

knytning till varandra kan nämnas aktivt bedrivet jordbruk kombinerat med 

uppbtelse av avverkningsriitt till skog. utarrendering av en grustäkt och ut

hyrning av frititbbostiider. Om en skattskyldig som bedriver konsultverk

S<1mhet in\·esk'rar i en andel i ett skepp eller ett leasingobjekt föreligger där

emot skilda fiirv;irvskiillor. 

En verksamhet utgör aktiv näringsverksamhet om den skattskyldige i inte 

O\'ii~cntlig omfattning arbdat i VL'rksamheten. I Jet motsatta fallet utgör 

verksamlK'tl'n passiv ni.iringsverksamhet. Kravet pä aktivitet innebär i nor

malfallet att dc·n skattskvldigt' skall ha iignat sysslorna i verksamheten minst 

en trcdjL"dcl av den tid som titg,iir for L'll vanlig anställning pä heltid. Detta 

krav f{1r i vissa fall jiimkas med hiinsyn till omständigheterna. En person som 

vid sidan av en anstiillning bedriver niiringsverksamhet som i huvudsak base

ras pi1 hans egen arbchkraft for sitledes regelmässigt anses uppfylla aktivi

ktskravet. Detta giillcr diiremot inte betriiffandc verksamhet med en bety

dande balansomslutning. I fräga om t. ex. förvaltning av egna fastigheter bör 

si1lecks ;1rhehinsatscn motsvara minst en tredjedel av arbetstiden i en hel

tidsanstiillning för att verksamheten skall vara att hänföra till aktiv närings

verksamhet. Sjiilvständig näringsverksamhet i utlandet utgör alltid passiv 

niiringsverksamhet. 

Fm11c stycke! avser fiirviirvskiillcindelningen för verksamhet i handelsbo

lag. I liir görs i förhiillande till lagrådsremissen vissa preciseringar. Någon 

sammanslagning skall aldrig ske av niiringsverksamhet som bedrivs i han

delsbolaget 1x:h av deliigaren själv. Verksamheterna skall hos delägaren re

dovisas i skilda förviirvskiillor. Det gäller även om delägaren deltar i handels

bolagets verksamhet och verksamheten diirför för hans del klassificeras som 

aktiv niiringsverksamhct samtidigt som han utanför bolaget bedriver aktiv 

niiringsverbamhet. I det fallet beskattas alltsä delägaren för mer än en för

viirvskiilla avseende aktiv niiringsverksamhct. Denna situation uppkommer 646 



ocks:'i om cn skattskyldig aktivt deltar i niiringsverksamhet i flera handelsho- Prop. 1989/90: 11 () 
lag. Bedriver ett handclsholag flera olika verksamheter skall dessa hos dcl-

iigaren redovisas i en eller flera fiirviirvskiillor beroende på om verksamhe-

terna har en naturlig anknytning till varandra eller inte. 

Aktiva \'erksamheter som utgör en gemensam förvärvskälla kommer alt 

hilda flera verksamheter om den skattskyldige hlir passiv i en eller flera av 

verksamheterna. I si\dana fall fiir de nybildade förviirvskiillorna hchandlas 

som förgreningar av den ursprungliga förvärvskällan. Nägon särskild he

stiimmelse med denna innebörd har inte ansetts nödvändig. Det anförda in

nehiir bl. a. följande. 

N{1gon uttagsheskattning sker inte i samband med förändringen i förviirvs

kiilleindclning utan kontinuitet kommer att gälla i friiga om skattemässiga 

restviirden m. m. I frf1ga om t. ex. en byggnad fortsätter således avskriv

ningsplancn fri1n den ursprungliga förviirvskiillan att löpa i den nybildade 

forviirvskiilla som hyggnadcn är hiinfi.irlig till. Avskrivning:sunderlagct för in

vent~irier och liknande tillg;'rngar för fördelas pi1 de nybildade förvärvskiil

lorna pii grundval av anskaffningsviirdena och innehavstiderna. Om detta 

inte liiter sig göras fitr fördelningen ske dtcr skiilig grund. 

Kan det inte utredas hur skulderna i den ursprungliga förvärvskiillan för

delar sig pä de nybildade förvärvskiillorna kan fördelningen ske på grundval 

av tillg[mgsviirdena (jfr 44 n 
En ersiittningsfond far hiinföras till den nybildade förviirvskälla som inne

fattar den verksamhet som avsiittningen är hiinförlig till. Detsamma gäller 

hetriiffande garantiavsiittning:ar och andra avsättningar för framtida utgifter. 

En survavsiitlning eller övcrgfmgspost bör i allmiinhet fördelas p[1 grundval 

av kapitalunderlagen cnligt survlagen i de nybildade förvärvskiillorna. Ett 

underskoll i den ursprungliga förviirvskällan bör i första hand hänföras till 

den verksamhet diir unckrskottel uppkommit. Är detta inte möjligt får för

delning ske efkr skiilig grund. 

Det kan iivcn intriiffa att t. ex. passiva verksamheter som var för sig utgör 

en förviirvskiilla överg{1r till att bilda en gemensam förvärvskiilla till följd av 

att den skattskyldige ökar sin aktivitet i verksamheterna. Inte heller i sådana 

fall iir avsikten att det skall ske ni1got brott i den skattemiissiga kontinuite

ten. 

/9 .~ 

I första stycket andra ledet finns en regel som innebär att reavinst är skattefri 

i andra fall iin som särskilt anges. Den framsti\r som en rest av det iildre syn

siittet att reavinster endast var skattepliktiga vid korttidsinnehav. Den hör 

diirför utgi1. 

I j]iirde ledet finns en regel om att vissa ersättningar iir skattepliktiga en

dast om de grundas p{1 en förviirvsinkomsl överstigande 6 000 kr. Den he

loppsmiissiga begränsningen saknar aktualitet och kan utgä. En konsekven

siindring med anledning av att det nuvarande femte ledet slopas vidtas också. 

I fi:mtl' ledet finns hestämmelser om skattefrihet för s. k. schabloniserad 

dagersättning fr<in trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Med anledning av 

att skattefriheten slopas enligt förslaget, faller ledet bort. 
647 



hl'ten slopas utg:ir iiven dessa bestämmelser. 

I niisr sisra ll'ii<'I finns en regel om att riinta som tiicks av riintchidrag inte 

för dras av. Med hiinsyn till att bestämmelserna om riintehidrag flyttas juste

ras bestiirnmelsen och utvidgas till att omfatta även den regel som nu finns i 

punkt 6 av anvisningarna till 25 *att avdrag inte för göras när räntan motsva

ras av eftergift av riinta cllcr amortering. 

I sista /1•1fr1 finns bestiimmelser om att kapitalförlust endast får dras av som 

reaförlust enligt 36 *· Bestiimmelsen jiimkas, eftersom reglerna om avdrag 

för si1d;1na förluster kommer att regleras i olika sammanhang. savitt gäller 

fysiska personers privatekonomi i samband med beskattningen av inkomst 

av kapital i SIL. 

21 * 
Restiimmelsen innehilller en definition av begreppet näringsverksamhet. 

Med niiringsverksamhet avses yrkesmiissig sjiilvstiindigt bedriven förviirvs

wrksamhet. Definitionen ansluter till kraven i gällande rätt för att rörelse 

skall föreligga. Den rättspraxis som utbildats p{1 omrftdet belyser s{tledes fra

gan om niir niiringsverksamhet skall anses föreligga. 

Det nya ink11mstslaget niiringsverksamhet motsvarar de nuvarande in

kornstslagL'n jordbruksfastighet. annan fastighet (konventionellt beskattad) 

och rördse (se avsnitt 8.5). Till inkomstslaget har oeksf1 förts utomlands be

driVL'n niiringsverksamhet (se avsnitt 8.5). 

A. ven niir L'n yrkesmiissig sjiilvstiindigt bedriven förvärvsverksamhet inte 

föreligger riiknas inndiav av niiringsfastighet till niiringsverksamhet. Vinst 

vid avyttring av en sitdan fastighet beskattas som intäkt av kapital enligt reg

lerna i Sil.. 

,\ven innd1av och avyttring av riitt till avverkning av skog hiinförs till nä

ringsvnksamhet. Genom hestiirnmelsen hlir de nuvarande bestämmelserna 

i punkt 3 andra stycket och punkt 5 sista stycket av anvisningarna till 21 * 

samt i punkt 5 av anvisningarna till 28 * ohehiivliga. En privatbostadsfastig

het eller privatbostad kan inte ingi\ i niiringsverksamhet. 

Samnwnslagningen av inkomstslagen jordbruksfastighet. annan fastighet 

(knnventinnellt beskattad) och rörelse till inkomstslaget niiringsverksamhet 

medför att de nuvarande hestiimmelserna som g{tr ut ptt att särskilja de olika 

inkornsblagen frim varandra blir obehövliga. Detta gäller t.ex. bestämmel

serna i punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 21 *· 
Med hiinsyn till att verksamhet som bedrivs utomlands generellt riiknas till 

niiringsverksamhet i det nya systemet blir de nuvarande bestiimmelserna om 

s[\dan verksamhet obehiivliga. Ddta giiller 3X * 2 mom .. 39 * 2 mom .. punkt 

<i av anvisningarna till 2X *· punkt 21 av anvisningarna till 29 *och punkt 4 

av anvisningarna till 38 *. 
2.! - .!../ -~-~ 

Paragraferna har karaktiir av introduktion till bestiimmclserna i anvisning

arna. 

Prop. I 989/90: 110 
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I nuvarandt' .1j1111dc leda har gjorts vissa konsekvensiindringar. 

Ändringen i nuvarande nionde ledet iir av samma slag som i fjärde ledet. 

Gc::nom till:iggen i ckt nya tj11go11dc ledet undantas fd111 beskattning hitte-

lön. crS:ittning som nilgon ff1tt för att han räddat person eller egendom i fara 

och crS:ittning som staten utbetalat till privatpersoner för insatser som bidra

git till av~·fojande elln gripande av brottslingar. Den sistniimnda crsiitt

ningcn iir ih'l'n enligt dagens praxis skattefri. 

Med hittelön bör i förev;irandc sammanhang avses en belöning som en pri

vatperson erh;\llit för att han möjliggjort för iigaren till borttappad egendom 

att titerfo denna. En förutsiittning för att ersiittning.av nu niimnt slag skall 

vara skattdri biir vara att den handling som ligger till grund for belöningen 

inte skett i tjiinskn eller i ett uppdrag eller haft samband med tjiinst eller 

uppdrag. 

Genom l'lt nytt tjugofiirsta led undantas fr{111 skatteplikt ersättning till den 

som liimnat eget organ. blod eller egen modersmjölk. En förutsiittning för 

skattdrihl't iir dock att ersiittningen inte pi1tagligt överstiger vad som är 

brukligt i s;id:111;1 fall. 

Cienom ett nytt tjugoandra lt.'d föreslf1s undantag frfö1 skatteplikt för tiiv

linµsvinster i vissa fall. Med tiivlingsvinst i detta sammanhang avses t. ex. 

vinst i idwttsliivlingar och andra typer av priser som avser m'igon form av 

prestation. Diiremot omfattas givetvis inte sådana vinster som avses i lagen 

(I 928:376) om skatt ptt lotterivinster. S[tdana tävlingsvinster som utgår till 

ans@lda med ankdning av någon prestation som är att hänföra till tjänsten 

eller uppdrag omfattas inte heller av förslaget. Sädana vinster iir alltid skat

tepliktiga i sin helhet. En förutsiittning för skattefrihet enligt den föreslagna 

hcstiimmelsen iir att vinsten utgår i annan form än kontant eller diirmed lik

stiilld crsiiltning. Vidare giiller. om vinsten avser annat iin minnesföremäL 

att viirdct inte for överstiga I c;+ av basbeloppet. avrundat till närmaste 

hundratal kr. (för närvarande 300 kr.). 

Bestiimmclscrna i tjugofjiircle ledet om skattefrihet i vissa fall för intäkter 

av försiiljning av biir. svampar och kottar slopas enligt förslaget. 

Som ett 11r111j11go.1j11nde led har tagits in bcstiimmelser om skattefrihet för 

riintchidrag och vissa andra bostadspolitiska stödformer. som niirmare anges 

i en ny anvisningspunkt, 3. Motsvarande regler finns nu i punkt 7 av anvis

ningarna till 2-1 *· 

Paragrafens sisla stycke innchällcr en hänvisning till punkt 16 av anvisning

arna till 21 *och punkt 11 av anvisningarna till 28 *för vissa försäkringsbe

lopp som utgitr till lantbrukare. skogsbrukare. yrkesfiskare, renskötare m.fl. 

Förslaget bl'lriiffande försiikringsförmaner i inkomstslaget tjiinst samt för

slaget betriiffondc niiringsverksamhet medför vissa justeringar i dessa be

stiimmelser. se specialmotiveringen till 32 * 3 a mom. och punkt 12 av anvis

ningarna till 22 *· Med anledning av den författningsreglering som föresh\s. 

görs en hiinvisning i fortsiittningen endast vad beträffar utfallande belopp 

fr<in ACiS (32 * 3 a mom. och punkt 12 av anvisningarna till 22 S). 

l andra stycket /rcdjc /ede1 finns regler att kostnader motsvarande skattefria 

intiiktcr vid plockning av biir. svamp och kottar inte för dras av. När skattefri-

Prnp. 1989/90: 11 O 
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I paragrafen rinns bestämmelser om beriikning av inkomsten av en förviirvs

kiilla. Paragrafen har sin motsvarighet i nuvarande 23. 26 och 30 **· 
26 ~ 

I fiirsta styckC't - som iindrats i förhällande till lagr{1dsremissen - anges att 

underskott vid beriikningcn av inkomst av en förviirvskälla får. med de be

griinsningar som anges i anvisningarna. dras av i förvärvskiillan närmast föl

jande beskattningsilr. 

I andra styckC't föreskrivs att avdrag enligt första stycket inte medges i den 

m[m avdrag enligt 33 ~ 3 mom. har medgdts. Enligt det nämnda momentet 

föreligger riitt till avdrag för underskott av littcrtir. konstniirlig eller diirmcd 

jiimförlig verksamhet fr{111 intäkt av tjänst. 

I tredje strckct hiinvisas hetriiffande undt:'rskott vid förviirvskiillans upphö

rande till bestiimmclscrna 3 * 13 mom. SIL. Enligt dessa bestiimmelscr riik

nas underskott vid förviirv~kiillans upphörande som realisationsförlust. 

27 -~ 

Av bcstiimmelscn framg;lr att summan av inkomsterna av olika förviirvskiil

lor inom inkomstslaget niiringsvcrksamhet utgör inkomst av niiringsverk

samhet. En förviirvskiilla som visar underskott skall dock inte beaktas. 

31 ~ 

I paragrafen behandlas vad som är att hiinfiira till inkomst av tjänst och - i 

andra stycket - vad som iir att likställa med tjiinst. De föreslagna iindring

arna behandlas i ckn allrniinna motiveringen, avsnitt 5.2 och innebiir en viss 

utvidgning av inkomstslaget tjiinst. 

f.agrddct har inte haft nilgot att erinra i sak mot förslagd i denna del men 

förordat en annan utformning av paragrafens första stycke iin den som före

slagits i lagri'tdsremisst:'n. Stadgandet har utformats i enlighet med lagrådets 

förslag. 

Den föreslagna lydelsen syftar hl.a. till att klargöra att det inte behöver 

vara fri1ga om enbart tillfälligt hcdrivcn verksamhet for att heskattning skall 

kunna bli aktuell i inkomstslaget tjiinst. Även mer varaktig verksamhet t.ex. 

av hobbykaraktiir skall alltsi't bli föremM för beskattning. om verksamheten 

ger överskott. Dessa överskott för anses utgöra inkomster av egen verksam

het eller arbetsinkomslt:r i mer vidstriickt mening. Även annan inkomstgi

vande verksamhet kan bli föremiil för beskattning. Det bör dock allmiint sett 

vara fri1ga om ersiittning för någon form av prestation. 

En förutsiittning för beskattning i inkomstslaget tjiinst iir att verksamheten 

inte uppfyller de kriterier som gäller för inkomstslaget niiringsverksamhct. 

Det for inte heller vara fräga om inkomst av kapital. 

Exemplifieringen av vad som kan betraktas som tillfälligt uppdrag for niir

mast anses tynga lagtexten och utgår, utan att någon saklig iindring avses där

med. 

Prop. 1989/90: I 10 

650 



32 ~ I mo111. 

Ändringarna i försla s1yckc1 a iir ett uttryck för att i princip alla kostnadscr

siittningar. ä\'cn i statlig och kommunal tjänst. skall tas upp som intiikt. I läri 

innefattas sitledcs ocks;I traktamenten och kostnadscrsiittning för värd av 

person i enskilt familjehem. Avdrag för motsvarande kostnader regleras i 

punkt 4 av anvisningarna till 32 * och punkterna 3 -3 c av anvisningarna till 

33 *· 
Som behandlas i den allmänna motiveringen och som niirmare regleras i 

3 * 12 mom. SIL skall utdelning från och vinst vid försiiljning av aktier i fa
mansföretag i vissa fall tas upp som inkomst av tjiinst. En erinran om detta 

har tagits in i en ny punkt. h. i första stycket. Likasii har i en ny punkt. i, 

tagits in en erinran om att s{1dana förmåner och crsiittningar som anges i 

punkterna 14 och 15 av anvisningarna till 32 * skall beskattas som inkomst 

av tjiinst. 

Momentets 1rctlj1• s1rcke behandlar ersiittningar som utges pit grund av 

kllllektiv avgimgsbidragsförsäkring och liknande anordningar. Sftllana er

siittningar riiknas endast delvis som intäkt av tjiinst pit siitt ni'trmare anges i 

punkt i 1 av anvisningarna. Med anledning av att skatteplikt enligt förslaget 

skall giilla för utfallande belopp i sin helhet. faller stycket bort. 

Sis1a s1ycke1 har jämkats med hänsyn till de nya reglerna för beskattning 

av fastighet. 

32 ~ 3 11111111. 

Nuvarande lydL'lse av momentets jiirsla slycke anger att statliga kostnadser

siittningar inte skall tas upp som intiikt. Stycket innehäller vidare exemplifie

ringar av sitdana ersiittningar. Det anges dessutom alt avdrag inte medges för 

underskott, om ersättningarna inte täcker därmed avsedda utgifter. I andra 

stycket anges, att bestiimmelserna gäller oeks{1 för kommunala ersättningar 

och för ersiittningar frim ~ordiska ministerradet och SIPRI. Vidare finns en 

regel om att RSV kan förklara att dessa principer skall gälla även ersätt

ningar fri111 annan offentlig institution. 

Enligt förslaget skall siirbehandling:en av offentligt anstiilldas kostnadser

sättningar slopas. Förslaget inkluderar även kostnadsersättning fär viml av 

person i enskilt familjehem. Motsvarande giiller s;lclan ersättning som bekos

tats av Nordiska ministernlclet i samband med arbete inom ramen för det 

nordiska tjänstemannautbytet. Förslaget innebär i princip att siirreglerna 

bortfaller liksom RSV:s dispensmöjlighet. För kostnadsersättningar fritn 

SIPRI föresltis dock en fortsatt skattefrihet. S:'tlcdes bör även sådan av 

SI PRI anvisad kostnadsersiittning som avser tillägg för ökade levnadskost

nader. förm{111 av fri bostad eller bostadskostnadsersiittning samt ersiittning 

för barns skolavgifter vara skattefri. Till skillnad mot i lagrildsremissen före

släs att ocks<i utlandstilliigg och därmed likställd förmc'm för utom riket sta

tionerad personal vid utrikesförvaltningen samt för personal i svensk bi

stfö1dsverksamhet förblir skattefri. Den därav föranledda ändringen av lag

texten med enbart en exemplifiering av med utlandstilliigg likställda förmi1-

ner innebär i sak ingen förändring. I liirmed skall således iiven i fortsätt

ningen avses fri bostad med uppvärmning och belysning. bostadskostnadscr-
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siittning dil'r diin:nlllt svarande förm[m. bidrag för resa till Sverige för se- Prop. 1989/90: 110 
mester. barntilliigg. utbildningsbiclrag. barnresebidrag. ersiittning för httl-

lande av bil och tlyttningsbidrag. 

I övrigt görs nt1gra spr<'1kliga ändringar. 

32 .~ 3 ll 1/111111. 

Momentet förL'skriver skattefrihet för fönn{m av fri grupplivförsiikring och 

fri µruppsjukfi)rsiikring i inkomstslaget tjiinst. 

L11gn)dc1 avstyrker förslaget i lagr:'.1dsremissen llm beskattning av förmim 

a\' fri grupplivförsiikring. Som framg{ir av den allmänna motiveringen bör 

förslaget i lagri1dsremissen inte genomföras i denna del. Med anledning 

hiirav kvarstiir rcgkrna om grupplivförsiikring oföriindrade. 1 fr{1ga om fri 

gruppsjukförsiikring skall premidiir111{111cn iiven i fortsiittningen vara före

n1<'tl för s.k. tyst kvittning. Diiremot skall utfallande belopp pa grund av 

gruppsjukförsiikring beskattas. vilket anges genom ett tilliigg till paragrafen. 

Fi.irslaget förankder ocks:'.1. vilket antytts i kommentaren till J L) * sista 

stycket. vissa justeringar i ek regler som gäller for niiringsverksamhet. se 

punkt 12 av anvisningarna till 22 *·Se vidare avsnitt 5.3.2.2. 

32 ~ 3 <' 1110111. 

I momentet anges att personalvitrdsförm{111er inte skall tas upp som intiikt 

sirnlt förutsiittningarna för att förmåner skall kunna hiinföras till personal

v~ircl. 

Dessa fiirutsiittningar skiirps s{1 till vida att det klargörs att det skall röra 

sig om enklare <ltgiirder av mindre viirde som syftar till att skapa trivsel i 

arbetet eller liknande eller utg{1r p{1 grund av sedviinja inom det yrke eller 

den verksamhet som det iir frt1ga om. för att personalviirdsförm<ln skall ansL'S 

förl'ligga. F.fflllfJt'I pil typiska personalv{trdsförmåner finns i punkt 3 b av 

anvisningarna. Fi:irmi'rner av denna typ fttr anses uppfylla kraven pit enklare 

;Hg:irder av mindre viirde. 

3] ./:i J f 11/Ulll. 

I detta moment finns den s.k. 600-kronorsregeln. till följd av att regeln slo

pas enligt förslaget. upphör momentet att giilla. 

32 * 4 /lllltll. 

tvlomentets Jårsra siyckc anger att kostnadsersiittningar i enskild tjiinst skall 

tas upp som intiikt. Av I mom. och kommentarerna till detta framgår att 

denna princip föresliis g:illa gerercllt. Se vidare kommentarerna till 3 mom. 

Första stycket tas därför bort. I andra s1ycke1 görs några språkliga iindringar. 

33 * I 1110111. 

Till följd av att privat- och offentliganställda likstalls niir dl't gäller kostnads

ersiittningar enligt förslaget slopas förbmkt i andra stycket mot avdrag för 

kostnader för resor i tjiinstcn som varit förenade med övernattning för den 

SLH11 fatt statlig ersiittning h:irför. 
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I det nya tredje strckct reglt:'ras fr{1gan om vilka kostnader som for dras av Prop. 1989/90: 110 

fr<ln int:ikkr i en sjiilvst:indigt bedriven verksamhet som pi1 grund av bris-

tande vinstsyfte skall beskattas i inkomstslaget tjiinst (hobbyverksamhet). 

för varaktigt bedriven verksamhet av detta slag kommer griinsen gent

emot inknmslslaget n:iringsverksamhet att i regel motsvara den nuvarande 

griinsclragningt:n mellan hohbyverksamhet och rörelse. Betriiffande denna 

griinsdr:igning bör ledning s{1kdcs kunna sökas i nuvarande praxis. 

I andra mL'ningen angc:·s föruts:ittningarna fiir kostnadsavdrag frän dessa 

inktims!L'r. 

Som anförts i den allm:inna motiveringen (avsnitt 5.2.2) innebiir förslaget 

i denna del att inkomster av hobhyverksamhet i praktiken behandlas som 

om verksamheten utgjort siirskild förv:irvskälla inom inkomstslaget tjiinst. 

Syftet hiirmed iir i första hand alt möjliggiira delvis andra regler för kost

nadsavdr;1g iin vad snm giiller för iivriga tjiinstcinkomster. Siirskilda avdrags

reglcr for kostnader som h:inför sig till hobbyvcrksamhet behövs för att und

vika vissa konsl·kvenser som annars kan uppkomma p{1 grund av att kontant

principen giillcr i inkomstslaget. Avdrag skall d~irför i de nu avsedda fallL'n 

fä göras inte bara för beskattningsi1rets utgifter utan iiven för underskott som 

hiinfiir sig till iirel före beskattningsåret. I första hand skall beskattningsårets 

utgifter dras av fri111 inkomsterna. Föreligger diircfter överskott h'ir detta 

kvittas mot fiireg{1ende ~1rs underskott. Avdrag skall dock aldrig fä göras med 

belopp som iiverstiger intiiktcrna för bcskattnings;'lret. Det skall s{ikdes inte 

vara möjligt att kunna kvitta ett underskott av en hobbyverksamhet mot 

andra tjiinskinkomster. Inte heller skall underskott i en hobbyverksamhct 

fä kvittas mot överskott i en annan. utan varje hobbyverksamhet skall ses 

separat vilket klargörs i den föreslagna bestiimml'lsen. 

En fi\ruts:i!lning för avd mg för utgifter i inkomstslaget tjänst iir att det rör 

sig om kostnader för intiiktens förviirvande. '.\fan bör diirvid när det giiller 

sjiilvstiindigt bedriven verksamhet av ifri1gavarande slag se till verksamheten 

i sin hl'lhet undl'r beskattningsitret. Även utgifter som uppkommit efter det 

inkomsten erh~1llits men under samma beskattningsär bör saledes kunna be

r:ittiga till avdrag om det iir fr<'1ga 0111 kostnader som kan anses hiinförliga till 

verksamheten. 

1 liir avses bl.a. det fallet att startavgifter och transportkostnader och lik

nande för en travhiist betalts för flera olika tiivlingar varav endast n{1gon t:iv

ling medfiirt inkomster i form av prispengar. Även startavgifter m. m. i de 

tiivlingar som inte gett inklimster hör då betraktas som kostnader i samman

hanget. Om en hiistiigari:: i en verksamhet Sl1m inte bedömts som niirings

verksamhet har tvi1 travhästar och b;ida anviinds i en verksamhet som. om 

den utgjortk n:iringsverksamhet. skulle betraktats Slllll en förviirvskälla bör 

utgifter nch intiiktcr under ~lrct för b[1da hiistarna beaktas. 

Kontantprincipen medför att det i regd endast iir möjligt att fa avdrag för 

utgifter som bctalts under beskattnings<'1ret. iiven 0111 kostnaden vid bokfii

ringsmiissiga grunder egcntligen skulle anses ha belöpt pi1 en annan period. 

Viird(.'minskningsavdrag - niirmast a\'Se'-'nde förslitning - tillflts emellertid i 

viss utstriickning inom inkomstslaget tjfost. trots kontantprincip'-'n. Den 

praxis som i dag gäller hiirvidlag bör kunna tilliimpas även pil verksamhet av 

hobbykaraktiir. 653 



Hiir skall ytterligare tvf1 fri1gor beriiras som tagits upp av ett par remissin- Prop. 1989/90: 11 () 
stanser. 

Den ena giiller hur beskattning av intiikter vid försiiljning av tillgilngar 

som anviints i e11 hobbyverksamhet skall ske. Problemet gäller närmast om 

beskattning skall ske i inkomstslagl't tjänst eller i inkomstslaget kapital. Hiir 

kan framhMlas att vinst vid försiiljning av personligt lösöre beskattas nor

malt enligt reavinstreglerna i inkomstslaget kapital. Detta bör i regel giilla 

Liven egendom som anviints i en hobbyverksamhet. I vissa fall kan dock be

dömningen bli annorlunda. Sf1 bör exempelvis bli fallet om försiiljningsvins

ten till överviig<mde del for anses hiirröra frim den skattskyldiges egen ar

betsinsats. Om verksamheten g~1r ut pii att tillverka vissa produkter. exem

pelvis hemslöjdsfön:mtll. och det inte iir fråga om näringsverksamhet bör 

försiiljningsintiikterna tas upp till beskattning under inkomst av tjänst. Det

samma bör gLilla om den skattskyldige t. ex. renoverat en bil och vinsten vid 

en försiiljning till överviigande del hiirrör fri1n den skattskyldiges arbetsin

sats. 

Det kan i detta sammanhang också erinras om att avkastning av lös egen

dom i vissa fall beskattas i inkomstslaget kapital. 

Den andra fragan gäller behandlingen av försäkringsersättningar. Här bör 

allmiinna principer för beskattning av försiikringsersättningar bli gällande 

och n[1gra siirlösningar för hobbyfallen torde inte behövas. 

Förslaget syftar inte till n{1gon föriindring vad gäller avdrag för kostnader 

för intiikternas förviirvande betriiffande inkomster av verksamhet som inte 

kan anses sjlilvständigt bedriven och som skall beskattas i inkomst av tjänst. 

Utgifter av det slag som i1syftas i förevarande stadgande bör inte ingå i 

schablonavdraget under inkomst av tjiinst (33 * 2 mom. KL). 
I tredje stycket av den gamla lydelsen finns en bestämmelse om att avdrag 

för riinta pi1 studieskuld dras av under inkomst av kapital. Med hänsyn till 

att kapitalinkomster inte beskattas enligt KL krävs en justering av bestäm

melsen. som föresläs bilda ett nytt fjärde srycke. 

33 * 2 1110111. 

Ändringarna i andra momentet avser dels höjningen av schablonavdraget 

och dels vissa iindringar betriiffande vilka kostnader som inte skall räknas in 

schablonavdraget (jfr specialmotiveringen till 33 ~ I mom. tredje stycket). 

33 ~ 3 1110111. 

I momentet anges att underskott av en förvärvskiilla som är hänförlig till ak

tiv niiringsverksamhet avseende litteriir. konstnärlig eller därmed jämförlig 

verksamhet ft1r dras av fran intiikt av tjänst. Avdragsriitten avser inte under

skott fri111 tidigare bcskattnings{ir som ökat underskottet det aktuella be

skattningsiiret. 

Ett villkor för avclragsriltten iir att den skattskyldige redovisat intäkter 

frän verksamheten av n(1gon betydenhet. Villkoret avser den period som 

omfattas av det aktuella beskattningsi1rct och de tre föregående beskatt

nings~tren. I lur intäkterna fördelar sig under denna period saknar betydelse. 

Det saknar ocks{1 betydelse om intiikterna hiinförts till näringsverksamhet 

eller tFinst. 
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Fiir att anlrag skall komma i fri1ga mt1ste givetvis verksamhden uppfylla Prop. 1989/90: 110 
kraven för att niiringsverksamhet skall föreligga. Det maste st1Icdes vara 

fr(1ga 0111 en yrh·smiissig sjiilvstiindigt hedriven förviirvsverksamhet. 

3.n 

I paragrafens andra stycke anges att underskntt i inkomstslaget tjiinst får dras 

av mot övcrskott i inkomstslaget niirmast följande beskattningsär. Uppstår 

underskott iiwn sistniimnua iir f;ir detta i sin tur utnyttjas niistföljande är, 

etc. 

41 ~ 

Av paragrafc.:n framg<fr bl. a. att inkomst av niiringsverksamhet skall heriik

nas enligt hokföringsmiissiga grunder. 

4 1 s 
- ' 

I denna paragraf finns grundHiggandc bestiimmclser om hur olika förmåner 

i tjiinsten skall drdcras vid beskattningen. 

I andra strckct anges. att viirclct av produkter. varor och andra naturaför

m<iner. som ing;\r i liin eller annan inkomst. beriiknas efter ortens pris. Vad 

som ;1v-,es med ortens pris utvecklas niirmarc i punkt l av anvisningarna. 

Fiir att siirskilt lyfta fram principen om att det iir marknadsviirdet som 

skall giilla utan tilliimpning av n[1gnn typ av försiktighetsprincip. vidtas den 

;itgiirden :1tt ultryckct ""efter ortens pris"" byts ut mot '"marknadsviirdet'". Vi

dare sker ,·issa justeringar i punkt 1 av anvisningarna. 

r:n annan fiiriindring iir att begn:ppet naturaförmän byts ut mot "förmån'". 

Detta utgör en anpassning till förslagen vad betriiffar bl.a. lagen om allmän 

frirsiikring och lagen om socialavgifter. Innebörden av förslaget är ett klargö

rande a\· att förmtmer som avser annat iin kontant lön eller diirmed likställd 

er<ittning. likakdes utgör hin och skall \'iirderas marknadsmiissigt. 

I övrigt hiinvisas till avsnitt 5.3.2.1 

4n .~ :: 1110111. 

Bestiimmelserna i _första .111·cket -I om avdrag för underh{1llshidrag till icke 

hemma\·arande barn slopas, vilkd medför en justering av andra styckt:t. 

I tredie strdet klargörs all avdrag för pensionsförsäkringspremier enligt 

detta moment bara for ske i den m{m avdrag inte kan göras i förviirvskiilla. 

fiir niiringsidkare skall avdraget ske i förviirvskiillan. 

47 .li 

Ändringen av indelningen i inkomstslag och upphävandet av -16 a * föranle

der justeringar i .fiirsta stycket. 
ivlcd fi.iffiirvsinknrmt avses inkomst av tjiinst och inkomst av näringsverk

samhet (jfr I ~ 2 mom. SIL). 

48 ~ l 1110111. 

l stadganckt regleras den nya utformningen av grundavdraget (avsnitt -I. I). 

Grundavdraget for inte överstiga inkomsterna av tjiinst och aktiv närings-
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\ erksamheL I Eir\'id medriiknas inte s{1dan utdelning friin farnansföretag cl- Prop. 1989/90: 110 
ler realisati1ll1svinst vid fiirsiiljning av aktier i siidant företag som skall tas 

upp som intiikt av tjiinst och inte heller sådana förnlilncr och ersättningar 

m.m. som anges i punkterna l.+ <Kh 15 av anvisningarna till 32 ~-

-IS * 3 1110111. 

Skattskyldig fysisk person som varit bosatt h~ir i riket endast under en del 

av beskattnings:irL't har enligt nuvarande regler riitt till grundavdrag med en 

tolftedel flir varje kalendermi'1nad eller dd diirav som han varit bosatt hiir. 

Inte heller i fortsiittningen hör den som bott i Sverige bara cn del av ;'iret fä 
fullt grundaHlrag. Att fi.ir s~1dana skattskyldiga differentiera grundavdraget 

med hiinsyn till i1rsinkomsten i enlighet med vad som förcsl{1s giilla för andra 

skattskyldig;1 enligt 2 mom. skulle emellertid bli mycket komplicerat. Av en

kelhctsskiil t1iir diirför i sUllct giilla att skattskyldig som bott i riket endast en 

del av (1ret s1'all f{1 g.runda\·drag med en tolftcdel av grundniv{m för avdraget. 

-18 ~ -I 1110111. 

Folkpensinniin:r medges i stället för grundavdrag ett särskilt grundavclrag. 

Regeln om det siirskilda grundavdraget har pi\ lagrådets inriidan flyttats fr[1n 

andra rnomcntct till ett nytt fjiirde moment, för att det skall framgf1 att det 

siirskilda gn111davdraget skall medges enligt samma regler oavsett om pen

sioniirens lwsiittning i Sverige varat hela eller del av beskattningsi1ret. I mo

mentet gi"irs en hiinvisning till punkt 1 av anvisningarna till 48 §.som inneh<ll

ler bestiimmelserna om detta avdrag. 

Eftersom grundavdrag i princip skall medges endast mot arbetsinkomster, 

skall dödsbo inte liingre kunna f3 grundavdrag för senare år iin döclsfallsaret. 

Restiilnmclsen utgi'1r diirför. 

50 ~ 

Hcstiimmelserna nm extra avdrag p{1 grund av existensminimum och sjuk

domsknstnadcr upphiivs. Vidare tas bestiimmclserna om extra avdrag för 

folkpensioniirer bort. I övrigt anges hur beskattningsbar inkomst skall be

sliimmas. p) lagriidets inr<1dan har 1-3 mom. ersatts med en ny gemensam 

bestiimmelse utan uppdelning i moment. Den föriindringen har gjorts i för

htdlande till lagr;'tllets förslag att begreppet /on·iirl'sinkomst använts för att 

markera skiilnadt'n mot kapitalinkomst. Med kommunalt grundavdrag avses 

naturligtvis ,icksi1 siirskilt kommunalt grundavdrag. 

52 .~ I 1110111. 

Ändringen iir en fiil.id av att reglerna om extra avdrag för existensminimum 

och sjukdn111skostnadcr upphör samt förslaget betriiffande pensionärernas 

beskattning. 
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53 * I 1110111. 

Den som inte är bosatt hiir i riket är skattskyldig hiir för bl. a. inkomst av 

fastighet hiir och inkomst av rörelse, som bedrivs frän fast driftställe hiir. 

Sammanslagningl'n av inkomstslagl'n föranleder en justering av dessa be

stämmelser. Regelns utformning innebiir att skattskyldig.het föreligger för 

medgivna viirdeminskningsavdrag m. m. och för avdrag för viirdehöjande 

reparationer och underhMI som skall tas upp som intiikt niir fastighet hiir i 

riket avyttras eller avskattning eljest skall skl' (punkterna 5 och 6 av anvis

ningarna till 22 * Kl..). Motsvarande giiller i fri\ga om bostadsriitter hiir i ri

ket. 

Vidare giiller att den som inte iir bosatt hiir i riket är skattskyldig för pen

sion enligt AFL endast till den del denna överstiger lO 000 kr. Denna regel 

justeras med hiinsyn till den nu iindrade utformningen av grundavdraget. 

Vidare upphiivs bestiimmelserna i niist sista ledet om skatteplikt för för

siiljning av egendom. Skatteplikten kommer i vissa fall att följa av bestiim

mdsen i första ledet. I övrigt iir det fd1ga om inkomster som skall beskattas 

som inkomst av kapital och regleras i 6 ~SIL. 

Jiimfört med lagri'1dsrcmissen har bestiimmelserna i nuvarande sista ledet 

behitllits men flvttats inom momentet. Bcstiimmelserna kommer i fortsiitt

ningen att ta sikte pil dels inkomster niir ett handelsbolag avyttrar aktier, an

delar och andra finansiella instrument i svenska företag. dels inkomster vid 

avyttring av aktier m.m. i svenska fämansföretag som enligt 3 ~ 12 mom. 

tredje stycket SIL skall tas upp som intiikt av tjiinst. Ett tilliigg har gjorts 

betriiffande konvertibla vinstandelsbevis resp. optioner och terminer som 

omfattar den egendom som avses i det aktuella ledet i momentet. 

53 * 2 1110111. 

Bestiimmelsl'rna om taxering av deliigarc i s.k. gruvbolag i momentets sista 

mening har utgi\tt. Som FSK konstaterade i sitt betiinkande om staketmetod 

för beskattning av handelsbolag finns det numera inte ntigon anledning att ha 

kvar de siirskilda bestiimmelserna om gruvbolag (se niirmare SOU 1986:44 s. 

217). 

53 * 3 lll0/11. 

Endast fysiska personer kan inneha en privatbostad. ~iir det giiller dödsbon 

tilliimpas för diidsfallsiiret vad som hade giillt för den avlidne. Enligt tredje 

stycket upphiir en fastighet som vid dödsfallet var privatbostad att behandlas 

som privatbostad först cEi s{1 läng tid förflutit att taxering som handelsbolag 

kommer i fräga om förutsiittningarna att riiknas som privatbostad dessförin

nan inte har upphört. Bestämmelserna innebiir att fastigheten inte diirefter 

kan behandlas som privatbostad oavsett om dödsboet pii grund av belopps

griinserna eller dispens iiven i fortsättningen skall beskattas. Vidare bör p{1-

pekas att privatbostadskriteriet i detta fall för anses uppfyllt om egendomrn 

anviinds eller iir avsedd att anviindas som permanent- eller fritidsbostad av 

ni1gon av dödsbndeliigarna eller dessa siidana niirst[1ende som avses i punkt 

l.f sista stycket a\' anvisningarna till :'\2 ~ KL. Likas(\ bör egendomen anses 

som privatbostad om den av dödsbo som inte iir handelsbolag upplats som 

42 Riksdagen 1989190. Sam/. i. Nr 1/0 Del 1 

Prop. 1989190: 11 O 
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bostad <"it fy~isk person vilken anviinder egendomen pi1 sädant sätt att den i Prop. 1989190: 11 () 
dennes iigo hade varit att betrakta som privatbostad. I stycket finns bestiim-

lllL'lsL'r om handelsbnlagsbeskattade diidsbon. Till skillnad fri1n handelsbola-

gen skall dösa dödsbon - libom fysiska personer od1 dödsbon som är skat-
tesubjekt - beskattas för kapitalinkomst enligt reglerna i SIL. Detta följer 

av den nya ;indra meningen i stycket. 

Uestiimmelsen i jiirstu stycket e upptdvs. eftersom den avser inkomst av ka

pital. En 1m>tsvarande bestiimmelse finns i 7 * 9 mom. SIL. 

Besliim1rn:lsen har flyttats till 4 *· 
Am·isningar 

till 19 ~ 

punkt 1 

Eljie stycket innehiiller en bestiimmelse som anger att trots att det föreligger 

viss riitt till avdrag till barns underh{ill enligt 46 * 2 nwm. första stycket -I 
s<'1 iir si1dant underh{illsbidrag inte skattepliktig inkomst. Niir avdragsriitten 

upphör blir bestiimmclscn onödig. 

punkt 3 

Till anvisningspunktcn som iir ny har flyttats bestiimmelserna fdn punkt 7 

av anvisningarna till 24 * om riintcbidrag och annat bostadsstöd som inte 

skall tas upp snm intiikt. I sammanhanget har reglerna kompletterats med 

en uppriikning av ytterligare stödformer. 

till 20 * 
Ändringarna utgör konsekvcnsiindringar med anledning av förslagen betriif

fande det nya inkomstslaget niiringsvcrkamhet. 

till:!./ * 
punkt 1 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande 28 * andra stycket. 

punkt 2 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 5 av anvisningarna till 27 *· 
Som en konsekvens av att definitionen av begreppet fåmansföretag ändrats 

har lagts till att punkten iiven omfattar deliigare i fömansiigt handelsbolag. 

punkt 3 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 2 av anvisningarna till 27 *· 
Konsckven~en av att en fastighetsavyttring avser omsiittningstillgang i tomt- 658 



rörelse iir att vederlaget skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet. I 

nuvarande andra stycket har en redan inaktuell bestämmelse för kommuns 

upplåtelse av tomträtt tagits bort. Sjätte stycket av den nuvarande anvis

ningspunkten har tagits bort eftersom nedskrivningsmöjligheterna (utöver 

nedskrivning till lägsta värdet enligt BFL) för fastigheter försvinner. Nuva

rande sjunde stycket sista meningen, som i lagrådsremissen föreslogs upp

hiivd, har ansetts behövlig med hänsyn till nedskrivningsmöjligheten till 

Higsta viirdet. 

punkt4 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 3 av anvisningarna till 27 §. 

Konsekvensen av att en avyttring av fastighet, aktie eller andel avser omsätt

ningstillg<lng i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter är att vederlaget 

skall tas upp som intäkt av niiringsverksamhet. Till följd av förändringen av 

definitionen av fåmansföretag har på de tv[1 ställen diir detta begrepp an

vänts lagts till orden fåmansägt handelsbolag. Nuvarande andra stycket b be

hövs inte eftersom privatbostad inte kan inga i n~iringsverksamhet i det nya 

systemet. Genom uttrycket "beroende på omständigheterna" i sista stycket 

slits fast att någon valriitt inte föreligger. 

punkt5 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande punkt 4 av anvisningarna till 27 §. 

Nuvarande andra stycket e och tredje stycket har ansetts obehövliga efter

som nedskrivning (utöver nedskrivning till lägsta värdet enligt BFL) av fas

tighet som utgör omsiittningstillgång inte längre skall fä giiras. Bestämmel

serna har diirför utgatt. En bestämmelse i 24 § 1 mom. tredje stycket SIL 

upprätthåller kontinuiteten i beskattningen genom att arvtagare m. fl. som 

ingångsvärde erhi\ller det bokförda värdet. 

till 22 -~ 

punkt I 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt I första och andra styckena 
av anvisningarna till 28 §. 

I första .wyckct har nuvarande sjiitte och sjunde meningarna tagits bort. 

Någon ändring i sak avses inte med detta. Även den nuvarande åttonde me
ningen har tagits bort. Detta har gjorts med hänsyn till att de tidigare be

stiimmelserna om avgångsvederlag i 54-60 §§ rennäringskungörelsen 

( 197 I :438) har upphört att gälla (SFS I 982:839). 

Lagen (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt har upp

hiivts. Med anledning härav har nuvarande andra meningen i andra stycket 

tagits bort. Som ny andra mening har införts en bestämmelse om ersättning 

som erhitllits i samband med sådan expropriation m.m. som avses i 2 §andra 

och tredje styckena lagen ( 1990:000) om ersättningsfonder. S{1dan ersättning 

utgör intiikt av näringsverksamhet om en fysisk person eller ett dödsbo begär 

det. 

Tredje stycket är nytt i förhållande till lagrådsremissen. Om det inte är 

fraga om ett aktiebolag eller en annan juridisk person som avses i 10 a §SIL 
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sker hL'Skattning vid icke yrkcsmiissig avyttring av fastigheter och av aktier. Prop. I 9X9/lJll: 110 
andelar m.m. samt av vissa flirpliktelser inte i niiringsverksamhel utan som 

inkomst av kapital enligt SI I .. Delta giiller dock inte niiringsbetingade ande-

lar i kn111K'r:1tiva föreningar. S~1dana andelar ing(1r i underlaget för K-surv. I 

fri1ga om handelsbolag sker beskattning generellt i niiringsverksamhet utom 

s;lvilt giillcr ich· yrkesmiissig avyttring av fastigheter och bostadsriitter i s.k. 

iikta bostadsriillsförcningar o.d. I sistniimnda hiinseende giillcr samma reg-

ler som for fysiska personer. dvs. beskattning sker i kapital. 

I .fjiird<' och /(·1111<' s1yc/.:.e1w finns bestiimmelscr om uttag ur en förviirvs

kalla (tredje stycket i lagr:'idsremisSL'n). Bcstiimmelserna har fatt en ni1got 

annan utformning iin i lagr;'1dsremissen hl.a. för att inom bolagsscktorn om

fatta iivcn egendom i fr:iga om vilken vinstberiikning sker enligt reavinstrcg

krna. 

Om ett uttag görs skall beskattning (uttagsbeskattning) ske för marknads

\'iir(kt a\· d~·n uttagna tillgimgL'n eller tjiinstcn. Uttagsheskattning skall I.ex. 

ske om den skal tskyldige skiinkl eller till undcrpris avyttrat en tillg{ing till 

n;'1gon niirstaende eller fört ii\'Cr en tillgi111g till en annan fiirviirvskiilla. 

Som en följd av all mang(1rdsbyggnader brutits ut till privatbostadsfastig

het (:'i~) har reglerna nm undantag fr:ln utt:1gsbeskat tning betriiffamk 

briinsle fri111 L'gL'n fastighet i nuvarande anvisningspunktcrna -I och :'i till 21 ~ 

inte beh{1llits i det nya svstcmet. 

L:ttag föreligger inte om en n:iringsidkarc för egen riikning vid sidan om 

sin niiringsn:rksamhct anviinder sitt yrkc::skunnande. Som exempel kan niim

nas en revislH som uppriittar sin egen deklaratinn. en frisiir som rakar och 

kammar sig sjiilv eller en mitlarc som m:ilar om sin hPstad. Uttag föreligger 

inte heller i si1dana fall d:i en niiringsidkare vederlagsfritt utför L'get arbete 

i1t annan. En hL·lt annan sak iir att i vissa s:idana fall beskattning fi\r ett dolt 

\'Cdcrlag. t.ex. L'n gentjiinst. kan aktualiseras. Det kan hiir niimnas att enligt 

en siirskild föreskrift i punkt -I fjiirdc stycket av anvisningarna till 21 ~skall 

byggnadsarhetc för egen riikning i vissa fall medföra uttagsbeskatllning. 

Dctla hiingcr samman m~·d att den egna arbetsinsatsen inte medför att fastig

heti:n crhttller karaktiir av omsiittningstillgäng (prnp. llJ8ll/81 :68 s. 163 ff). 

Vidare kan arbete för egen riikning utgöra omsiillning i mcrviirdeskattehiin

seende (punkt 2 av an\·isningarna till 2 ~ merviirdeskattelagen ). 

I fr:'1ga 11m utt;1g av tjiinst har det ansetts motiverat att endast ullag i mer 

iin ring:1 omfattning sk:dl föranleda beskattning. En niiringsidkare som "pri

vat'' utnyttjar t.ex. en maskin som ingi1r i niiringsverksamhcten skall all1s[1 

inte uttagsbeskattas i alla liigL'n. 

En enskild niiringsidkarL'S förmiin av fri hil uttagsbeskattas inte till mark

nadsdrde utan L'nligl bestiimmelserna i punkt 2 av anvisningarna till -12 ~(se 
avsnitt 8. lll.:'i). 

I enlighet med \'ad lagrädc1 förordat har hestiimmelserna kompletterats 

med en undanlagsregel som giir det miijligt all i vissa nmstruktureringsfall 

underl[tla uttagsbeskattning (jfr avsnitt 8.7.-1). 

Av hestiimmclserna i anvisningspunkten följer att vederlag vid avyttring 

av fastighetL'r och bostadsriittL'r mL'd undantag för de tidigare niimnda exprn-

priationsfallen utgi\r intiikt av niiringsverksamhel endast om tillg.<ingen iir 

omsiittningstillgi1ng. f'iir andr;1 iin deliigarL' i handelsbolag giiller detsamma 660 



för vederlag vid avyttring a\" aktier. andra ando:lar iin niiringsbetingade ande- Prop. 1989/90: 11 () 
!ar i kllllPl'rativa fiireningar och liknande tillg{1ngar. 

punkt 2 

J\nvisningspunkten n111tsvarar nuvarande punkt 2 första stycket av anvis
ningarna till 2K ~- punkt 9 av anvisningarna till 21 ~ llch punkt 2 a av anvis
ning;1rna till 2--1 ~- Fnligt de nya reglerna riiknas riint;1 p;I bankmedel i en 

niirings\·erksamhL't och riinta p;I kundfordringar snm intiikt av niiringsverk

samhet. /\ven riinta och utdelning pil viirdepapper som lir omsiittningstill
g;ingar utgör inUikt av niiringsverksamhet. Den nuvarande bestiimmelsen 

om rabatter och prist illiigg be halls. Riinta och utdelning p;i viirdepapper som 
inte iir omsiittningstillg[111g;1r hiinflirs till inkomstslaget kapital i SIL. Till 

skillnad fri1n förslaget i lagri1dsremissen utgiir dock riinta och utdelning p;i 

niiringshctingadt' andelar i kooperativa flireningar intiikt av niiringsverksam
het. I fr{1ga om handelsbolag utgiir - liksom fiir t. ex. aktiebolag - all riinta. 
utdelning lleh llitterivinst intiikt av niiringsverksamhet. 

punkt 3 

Anvisningspunkkn nllltsvarar nuvarande punkt 2 andra stycket av anvis

ningarna till 2K ~-

punkt 4 

J\nvisningspunkten motsvarar nuvarande hestiimmelse om f1terföring till be
skattning av viirdeminskningsavdrag i punkt I fjiirde stycket av anvisning
arna till 28 ~- Det nuvarande utlrycket "viirdeminskningsavdrag som belö
per p;i tid före avyttringen'" har ersatts med '"medgivna viirdeminskningsav

drag'". Detta uttryck iir entydigt eftersom i det nya systemet iiven underskott 
faststiills vid taxeringen. l.kstiimmelsen ger med den nuvarande utform

ningen ett felaktigt n:sultat i de fall viirdeminskningsavdragen har bokförts. 
I den nya lydeben anges diirfiir att aterfriring skall ske endast i si1dana fall 
da avdrag intl' har gjorts i riikenskaperna. 

punkt :'i 

Enligt nuvarande hestiimmelser i punkt 2 a fjiirde stycket av anvisningarna 
till 311 ~ skall vid beriikning av reavinst pit grund av avyttring av en fastighet 
omkostnadsheluppet minskas med viirdeminskningsavdrag m. m. Enligt be
stiimmelscrna i jiirsta styck er skall i stiillet medgivna viirdeminskningsavdrag 

m. m. tas upp som intiikt av niiringsverbamhet (jfr begriinsningsregeln i 
femte stycket). Detsamma giilkr betriiffande avdrag för viirdehöjande repa

ration nch underhall under de senaste fem beskattningsitren. Den sist

niimnda regeln avser dock endast fysiska personer och dödsbon. Med med

givna viirdeminskningsavdrag avses endast verkliga viirdeminskningsavdrag 

och inte s;1dana fiktiva avdrag som anges i punkt 6 i1t1onde stycket av anvis

ningarna till ::' 7 ~och punkt 7 sjunde stycket av anvisningarna till 23 *· 
I u11ilr11 styc·.<'f finns en hl'stiimmelse avseende avyttring av bostadsr;itt och 

liknandt• Sl:.11 motsvarar be~tiimmelsen i första stycket sista meningen. 

Av lredje .11yckl'I framg~1r ;It! vid avyttring av en del av en fastighet bcr;ik- 661 



ningen av det belopp som skall tas upp som intäkt enligt första stycket skall Prop. 1989/90: 110 
grundas pii förhiillandena pi1 den avyttrade fastighetsdclen. Nagon propor-
tionering pä grundval av vederlaget och värdet av hela fastigheten för således 

inte göras (jämför 25 * 6 mom. SIL och nuvarande bestämmelser i punkt 2 

a trettonde - nittonde styckena av anvisningarna till 36 *). 
I fjärde stycket jämställs vissa marköverföringar och allframtidsupplåtelser 

mot eng{mgsersiittning med avyttring. 

h'mte styckl'l innchällcr en regel som innebiir att avdrag för värdeminsk

ning m.m. inte skall tas upp som intäkt i den m[111 en faktisk värdenedgång 

skett. 

,\jätte stycket innehåller en bestämning av begreppet värdehöjande repara

tion och underhåll. 

I .1j1111de stycket finns bcstiimmelser om hur stor del av ianspråktaget be

lopp som skall tas upp som int~ikt enligt första och tredje - sjiittc styckena i 
de fall avdrag crhi'tllits enligt 2 *andra och tredje styckena lagen om ersätt

ningsfondcr. 

I ättondc stycket finns en bestämmelse som saknar motsvarighet i lagriids

rcmissen. Regeln tar sikte p[t det fallet att en näringsfastighct eller en bo

stadsriitt c. d. som inte är privatbostad genom arv, testamente, bodelning 

eller gava övcrgiir till ny iigarc och hos denne utgör privatbostadsfastighet 

eller privatbostad. Regeln gäller också om egendomen i fråga utgör omsätt

ningstillgiing. I siidana fall iir bestämmelsen dock endast tillämplig om ägan

derättsövcrg~mgen sker genom arv. testamente eller bodelning med anled

ning av makes död. 

punkt6 

T anvisningspunkten regleras den iHcrföring av viirdeminskningsavdrag m.m. 

och avdrag for viirdchöjande reparation och underhåll som skall ske när en 

niiringsfastighet eller bostadsrättsliigenhct e. cl. ändrar karaktär till privat

bostadsfastighet eller privatbostad. 

punkt7 

I anvisningspunkten har tagits in de nuvarande bestämmelserna i punkt 2 

andra stycket av anvisningarna till 38 * sävitt gäller näringsidkare. 

punkt8 

Bestämmelserna har sin motsvarighet i de regler som nu gäller för arrendato

rer enligt nuvarande punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 21 §. Be

stämmelserna i den nya anvisningspunkten blir generellt tillämpliga i in

komstslaget näringsverksamhet. 

punkt9 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande bestämmelser om näringsbidrag i 

punkt 2 av anvisningarna till 19 *· En siirregel rörande markanläggningar 

har utgått i konsekvens med de ändrade bestämmelserna i den nya punkten 

7 av anvisningarna till 23 ~. 
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punkt IO 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande bestiimmelser om statligt avgimgs

vederlag till jordbrukare i punkt 12 av anvisningarna till 21 *· 
punkt 11 

Anvisningspunktc.:n motsvarar nuvarand<.: bestämmc.:lser i punkt 14 av anvis

ningarna till 21 *·punkt 9 av anvisningarna till 24 *och punkt 9 av anvisning

arna till 28 *· Ändringen iir av samma slag som i 19 *första styc.:kd fjärde 

ledet och inncbiir att bdoppsgränsen för när vissa crsiittningar. som grundas 

pa inkomst som hiinför sig till niiringsverksamhet. blir skattepliktiga tas bort. 

punkt 12 

I anvisningspunkten har efter vissa ändringar nuvarande bestiimmdser i 

punkt 16 av anvisningarna till 21 * oc.:h punkt 11 av anvisningarna till 28 * 

~amman förts. Ändringarna utgör en konsekvens av ändringarna i 19 *femte 

ledet oc.:h i 32 * 3 a mom. Se i iivrigt avsnitt 5.3.2.2. 

punkt 13 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande bestämmelser om egenavgifter i 

punkt 15 av anvisningarna till 21 * nd1 punkt 10 av anvisningarna till 28 *· 
punkt 14 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 6 av anvisningarna till 18 *· 
punkt 15 

Till denna anvisningspunkt har överförts nuvarande bcstiimmelser om gott

görelse frim pensions- oc.:h personalstiftelse i 28 * fjiirde-:ittondc styc.:kena. 

Jiimför iiven bcstiirnmelscrna i nuvarande punkt 4 tredje och fjiirdc styc.:kena 

av anvisningarna till 21 *samt punkt 8 av anvisningarna till 24 *· 

punkt 16 

I anvisningspunkten finns regler om riintcfördelning. Räntefördelning görs 

pa förvärvskiilknivi1. Underlaget för riintcfördelningcn iir det negativa kapi

talunderlag som beriiknats för förviirvskällan. Som framgilr av fiirs1a slyckl'I 
beriiknas kapitalunderlaget enligt 4 och 6 ** lagen om skatteutjämningsre

serv. 

Undc.:rlaget för r~intefördelning skall multipliceras med ett belopp motsva

rande statslimcräntan vid heskattningsärcts ingäng. Statsltmeräntan fast

~tiills av riksgäldsdircktiiren och motsvarar rnarknadsräntan på statens tio

itriga obligationsrnn. Riksgiildskontorct avläser varje bankdag siiljriintan på 

nhligationslimen. Riintenotcringarna fr.o.m. fredag t.o.m. torsdag samman

vägs till en genomsnittsriinta -statslåneräntan - baserad p{1 det faktiska anta

let bankdagar under perioden. Publicering av statsl<'ineriintan sker på freda

gar. Det är siilcdes den statslåneränta som public.:erats niirmast efter ett års

skifte som motsvarar statsl[incriintan vid beskattningsårets ingång. 

Riintefördelning görs för fysiska personer och dödsbon. För de!Ugarc i 
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handelsholagshcskattade dödsbon och i handelsbolag giiller siirskilcla regler. Prop. 1989/90: 110 
Regkrna för handelsholagsbeskattade dödsbon framgfö· av andra stycket. 

Umkrlagct för riintefördelning beriiknas för boet enligt de regler som giiller 
för bcriikning av kapitalunckrlag för fysiska personer. Intäkten fördelas se
dan pii deHigarna dter storleken av varje delägares andel i boets inkomst. 

En annan lösning har valts för handelsbolagen. Enligt bestiimmelscrna i 
lrl'djc sl_\'Ckl'I sk<lll riintdördclningen göras p{1 dehigarnivi\. Riintdördel
ningen baseras p{1 det justerade ingimgsvärde som gäller vid tilHimpningcn 
av reavinstrl'glcrna i 28 *SIL (tidigare punkt 2 d av anvisningarna till 36 *). 

Dessa regler infördes ll/88 (prop. 1988/89:55. SkU 16. SFS 1988:1518-1519). 
Det justerade ing<lngsviirdet för en andel motsvarar det aktuella omkost

nadsbeloppet. Den skattskyldige skall i självdeklarationen Himna de uppgif
ter som behiivs för att beriikna det justerade ing[rngsviirdet (i prop. 
llJX!J/90:7-1- intaget i 2 kap. 13 *lagen om sjiilvdcklaration och kontrollupp
gifter). Detta för att skapa biittre förutsiittningar för att göra en korrekt rea

vinstberiikning niir andelen avyttras. 
I stora dr<tg kan det _justerade ingfö1gsviirdet siigas motsvara den del av 

handclshl~lagets skattem~issiga kapitalbehiillning som belöper på dehigaren. 
FlertalL't av de avvikelser som finns iir till dcliigarens fördel. Kopplingen till 
det _justerade ingitngsv;irdet - och cHirmed till överg{111gsbcstiimmelscrna i 
198:-i iirs lagstiftning- giir bl.a. att deliigarna i stor utsträckning har justerade 
ingängsviirden niira noll trots att kapitalbeh<Hlningen egentligen iir negativ. 

Det justerade ingitngsviirdet kan inte användas utan vidare som underlag 
för riintdördelningen om handelsbolaget har fastigheter som inte utgör 
nmsiittningstillgirngar. Hos en enskild niiringsidkarc skall sådana fastigheter 
i princip tas upp till 70 '.:-(. av det skattemiissiga restviirdet vid heriikning av 

kapitalunderlaget. Det innebiir att det justerade ingt111gsviirdet relativt sett 
kommer att vara för högt för dcliigare i bolag med s{1dana fastigheter efter
som n~lgon motsvarande reducering inte görs vid beräkning av det värdet. 
För att uppnit ett mer lihiirdigt resultat har diirför tagits in en regel om att 
en reducering skall göras vid beriikning av deliigarens underlag för riinteför
delning. Vad nu sagts giiller ocksä i fri1ga om bostadsriitter 111.111. som avses 
i 2fi ~ 1 mom. SIL 

Tilliimpningcn av regeln kan illustreras med ett exempel. Anta att det jus
terade ingi'mgsdrdet iir lllll och att deliigarens andel av bolagets inkomst :ir 
en frmtedel. Handelsbolaget har fastigheter (som inte utgör anläggningstill
g:111gar) med ett skattemiissigt restviirde om 2 000. Underlaget för ränteför
delning kan d<1 beriiknas till ( WO- 1/5 av 30 r;;, av 2 000=) -20. Mer kompli
cerade fall kan ocksi1 tiinkas där fastigheterna iigs av ett handelsbolag liingrc 
IK'r i en kedja av handelsbolag. Avgörande iir iiven i sådana fall hur stor del 
av det fastighetsiigande handelsbolagets inkomst som belöper p{1 den skatt

skyldige. 
I stycket rL'gleras slutligen i vilken förviirvskiilla intiikten skall tas upp i de 

fall in knrnst frt111 handelsbolaget skall redovisas i flera förviirvskiillor. I första 
hand skall intiikten tas upp i aktiv niiringsverksamhet. Nt1gon siirskild regle
ring har inlL' ansells bchiivlig for de fall att det förekommer enbart forviirvs-
Lillor av samma slag (aktiv niiringsverksarnhet resp. passiv niiringsvcrksam
het)_ 664 



l lela u11lkrlaget för räntefördelning skall inte ligga till grund för intäkten Prop. 1989/90: 11 O 
enligt första stycket. I fjärde stycket ges tvii undantag. 

först undantas ett belopp om 50 OllO kr (fribelopp). Har den skattskyldige 
flera förviirvskiillor med negativa underlag för det sammanlagda fribeloppet 
inte uppgii till mer iin 50 000 kronor. 

Vidare bortses frim eventuellt underskott i förvärvskällan vid beskatt
ning<trets ingiing. Denna bestämmelse tilldmpas inte för deliigare i handels
hnlagshcskattade diidsbon eftersom riintefördelningen där görs hos boet och 
inte hos de skattskyldiga delägarna. 

Av fl'mte stycket framgtir att ett mot intäkten svarande avdrag för göras i 

inkomst-;laget kapital enligt bestiimmelserna i 3 * .+ mom. SIL. 

till 23 ~ 

punkt 1 

I anvisningspunkten anges nitgra vanliga typer av kostnader i niiringsverk
samhet. Vissa iindringar har gjorts i förMllande till lagrådsremissen. För 
handclshlilagen giillcr generellt - liksom fört.ex. aktiebolagen - att ränteut
gifter dras ;1\· i niiringsverksamhetcn. 

punkt 2 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande punkt 7 av anvisningarna till 21 * 
och punkt I andra stycket av anvisningarna till 29 \i. Tillämpningsomrf1det 
har utvidgats till att avse iiven inventarier o.d. 0<.:h tjiinstt:r. Jämför punkt l 
fjiirde och femte styckena av anvisningarna till 22 S. 

punkt 3 

Anvisningspunktcn motsvarar nu varade punkt I andra stycket av anvisning
arna till 22 \i och punkt 17 av anvisningarna till 29 \i. Av nuvarande punkt.+ 
första nch andra stycket av anvisningarna till 25 S framgår att heshimmcl
serna i nuvarande punkt 17 av anvisningarna till 29 \i iir tilliimpliga pä annan 
fastighet i vissa fall. I inkomstslaget jordbruksfastighet omfattas endast eko
nnmibyggnad av reparationshestiimmclsen. Det vidgade rcparationshegrep
pet blir nu generellt tillämpligt i näringsverksamhet. 

punkt.+ 

/:C'irsta s1yckct innehi1ller den nuvarande bestämmelsen om avdrag för riinta 
i visst fall i punkt 5 av anvisningarna till 39 *· Hiinvisningen har ändrats till 
att avse best;immelserna om statligt bidrag i den nya punkten 3 av anvisning
arm1 till 19 ~- Till denna anvisningspunkt har förts över de nuvarande bc
sUimmelserna i punkt 7 av anvisningarna till 24 *·De nuvarande bestämmel
serna i punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 25 *har flyttats till 20 *· 

Anvisningspunktens andra stycke motsvarar nuvarande hestiimmelser om 
förbud mot omedelbart avdrag för kostnader för reparation och underhii.11 i 

vissa fall i 25 * 2 rnom. första stycket b. 
Hötiirnnk'lserna i tredje stycket har forts över frun nuvarande punkt 8 

andra stycket av anvisningarna till 25 §. Möjligheten att fördela avdrag för 665 



reparation nch underhilll p;'i tre fir har tagits bort. Prop. 1989/90: 110 
HesUimmelsen ijjiirde st-"ckcr har förts iiver frim nuvarande punkt 8 tredje 

stycket av anvisningarna till 25 *. 
punkt 5 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande 25 § 2 mom. första stycket c. 

punkt 6 

I anvisningsrn111ktcn finns bcstiimmelser om avdrag för viinkminskning av 

byggnad. Nuvarande bestiimmelser finns i punkt 3 av anvisningarna till 22 *· 
punkt 2 a av anvisningarna till 25 § och punkt 7 av anvisningarna till 29 §. 

Avskrivningsreglerna har samordnats för alla niiringsfastigheter. Härvid har 

de i punkt 2 a av anvisningarna till 25 * angivna procentsatserna för värde

minskningsavdrag tagits bort. Av lagtexten framg;lr endast principt'n fiir hur 

procentsatsen skall hestiimmas. Vidare innehiir samordningen att den möj

lighet som i dag finns enligt punkt 2 h första stycket av anvisningarna till 25 § 

till snabbare avskrivning av viirmepannor. hissmaskinni och Fimförlig ma

skinell utrustning har tagits bort. Dessa tillgiingsslag kommer i det nya syste

met att ingt1 i anskaffningsviirdet för byggnaden och färskrivas av efter den 

procentsats som gäller för byggnaden (se avsnitt 8.4). 

Av den nya lydelsen i andra stycket framgär att byggnadsinventarier inte 

kan förekomma bctriiffandc byggnader som är avsedda för bostadsändamal. 

Nuvarande bestämmelser om att anskaffningsvärdct för byggnad skall 

minskas med ianspri1ktaget belopp i samband med utnyttjande av investe

ringsreserv c .d. eller niiringsbidrag har tagits bort. Motsvarande bestämmel

ser finns i 7 § lagl'n (I 990:UOU) om ersättningsfonder och punkt 9 av anvis

ningarna till 22 *· 
I !ar en näringsfastighct eller del cliirav utgjort privatbostad g~iller de all

männa reglerna för best:immande av anskaffningsviirde för byggnad p{1 fas

tigheten eller fastighctsdelen. Av de i sak oföriindrade bestiimmelscrna i 

.för.Ha srrckct framg<'ir att den avskrivningsplan som uppriittats när fastighe

ten eller fastighctsdelen iindrat karaktiir skall anses ha löpt frän den tidpunkt 

dii byggnaden förviirvades. Enligt de nya besttimmelserna i äuonde .\"fyckct 

skall avdrag för viirdcminskning av byggnad anses ha medgetts med 1.5 pro

cent av anskaffningsvärdet för varje bcskattningsiir som fastigheten eller fas

tighetsdelen utgjort privatbost;id. 

punkt 7 

I anvisningspunkten finns bestiimmelser om avdrag för viirdeminskning av 

markanliiggning. Motsvarande bestämmelser finns i dag i punkt 4 av anvis

ningarna till 22 §och punkt 16 av anvisningarna till 29 *· 
Enligt g;illandc r;irt saknas begreppet markanläggning inom inkomstslaget 

annan fastighet. Utgifter för s{1dana anordningar har fött inräknas i byggna

dens anskatlningsviirde. Reglerna för avskrivning av markanl:iggningar fär 

dock tilliimpas pi1 konventionellt beskattad fastighet som används för annat 

iindam<'ll :in bostadsiindamål (se punkt 4 andra stycket av de nuvarande an

visningarna till 25 * ). Sammanslagningen till ett inkomstslag inncbiir att av- 666 



skrivning för markanliiggning pi1 en fastighet medges oavsett användnings- Prop. 1989/90: I]() 
siitt. Vidare har den materiella ändringen gjorts att hela anskaffningsvärdet 
för markanliiggningen utgör avskrivningsunderlag (se avsnitt 8.4 ). 

De nuvarande bestiimmelserna om att ianspri1ktaget belopp i samband 
med utnyttjande av investeringsrescrv e.d. skall reducera anskaffningsvär
det för markanHiggningen har tagits bort. Jiimfiir kommentaren till anvis
ningspunkt 6. 

,\junde s1vcket utgör en motsvarighet till åttonde stycket i anvisningspunkt 
6. Jämför kommentaren till den anvisningspunktcn. 

punkt8 

Anvisningspunktens första s1ycke motsvarar punkt I tredje stycket av anvis

ningarna till 22 * och punkt I tredje stycket av anvisningarna till 29 *· Be
stiimmelsen i andra stycke! är hämtad frän nuvarande punkt l första stycket 

av anvisningarna till 22 *. 
punkt9 

I anvisningspunkten finns bestämmelser om avdrag p{1 grund av avyttring av 
skog p~i jordbruksfastighet. ~uvarande bestämmelser finns i punkt 7 av an
visningarna till 22 *. I den nya lydelsen har den allmänt använda termen 
skogsanlrag införts. Det nya systemet med ett inkomstslag har inte medfört 
att avdragsriitten utvidgats till skog på alla näringsfastigheter. 

Enligt den nuvarande bestämmelsen i punkt I fjärde stycket av anvisning
arna till 22 * far värdet av en jordbruksfastighets egna produkter som an
viints för fastighetens fortsatta drift föras av som driftkostnad men skall då 
samtidigt tas upp som intiikt. Denna bestiimmelse har inte förts över till det 
nya systemet. Som en konsekvens härav har inte heller den nuvarande be
stiimmelsen i punkt 7 första stycket sista meningen av anvisningarna till 22 * 
om att intiikt pfa grund av tillgodogörande av skogsprodukter i förviirvskällan 
grundar riitt till skogsavdrag förts över. 

I si.wa stycke! har den iindringen gjorts att det lägsta avdragsheloppet höjts 
frän 5 000 kr. till 15 000 kr. resp. frän I 000 kr. till 3 000 kr. Beloppen har 
varit oföriindrade sedan reglerna infördes 1979. 

punkt 10 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 8 av anvisningarna till 22 *· 
Ändringen i .1jiiue stycket föranleds av att reglerna för beräkning av realisa
tionsvinst flyttas fr{m KL till SIL. 

punkt 11 

Bestiimmelser om avdrag för substansminskning har utan sakliga ändringar 
överförts fr{m nuvarande punkt 9 av anvisningarna till 22 §.punkt 10 av an

visningarna till 25 * od1 punkt 8 av anvisningarna till 29 ~- Som en konse
kvens av att definitionen av begreppet fåmansföretag ändrats har i fjärde 

stycke! lagts till orden filrnansiigda handelsbolag. 
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punkt 12 

I anvisningspunktcn finns bestämmelser 0111 avdrag för viirdeminskning av 

inventarier. De nuvarande hesU111111elserna finns i punkt .'i av anvisningarna 

till 22 *· punkt 3 av anvisningarna till 2.'i *och punkt 3 av anvisningarna till 

29 *·Ändringen i trcdjl' strckl't har gjorts mot bakgrund av att FAi. upphiivs. 

Sista stycket utgör en motsvarighet till {tttonde stycket i anvisningspunkt 6. 

Bestfönmelsen har utformats i enlighet med lagr1/det.1 förslag. famför kom

mentaren till den anvisningspunktcn. Bestiimmelsen i nu\'arande punkt 3 
andra stycket av anvisningarna till 29 * ang:iende fomansföretags forv:·ir\' av 

inventarier har upphiivts. En bestiimmelse med motsvarande innehiill har in

förts i 2 * 13 mo111. första stycket SIL. 

punkt 13 

Till anvisningspunkten har nuvarande hestiimmelser i punkt -I av anvisning

arna till 29 * flyttats. famför iiven nuvarande punkt .'i av anvisningarna till 

22 *och punkt 3 av anvisningarna til 25 *. Nuvarande hestiimmclser i tredje 

stycket sista meningen om investcringsrcserv c. cl. har tagits bort. Jiimför 

specialmotiveringen till anvisningspunkt 6. 

punkt 1-1 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt .'i av anvisningarna till 29 *· 

Jämför iiven nuvarande punkt 5 av anvisningarna till 22 * och punkt 3 av 

anvisningarna till 25 *. 

punkt 15 

Anvisning:spunkten har sin motsvarighet i nuvarande punkt 11 av anvisning

arna till 22 *· första stycket av den nuvarande anvisningspunkten har utgiltt 

utan att nitgnn ändring i sak har ilsyftats. Den generella regleringen av nii

ringsverksamhet Uir till följd att bco·skattningssituationen för nyttjanderiitts

havaren L'llcr fastighetsiigaren inte Hingre iir beroende av fastighetens karak

tiir. 

punkt 16 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 6 av anvisningarna till 29 *· 

famför nuvarande punkt .'i tredje stycket av anvisningarna till 22 *. 
punkt 17 

Anvisningspunkten innchi11ler avskrivningsregkr för utgifter för anslut

ningsavgift och anHiggningsbidrag. Bestiimmelserna. som for niirvarande 

finns i punkt 11 av anvisningarna till 22 *. punkt 2 b första stycket av anvis

ningarna till 2.'i *och punkt 20 av anvisningarna till 29 ~-har ~amordnats för 

alla niiringsfastighekr. 

punkt 18 

Av punkt l andra stycket av anvisningarna till 22 * framgiir att nsättning vid 

expropriation och liknande förfarande i visst fall utgör intiikt av niiringsvcrk-
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sam het. I den aktuella anvisningspunkten anges att avdrag för göras för fas- Prop. 1989/90: 110 
tighetl'ns anskaffningsviirdc besliimt enligt 24 oeh 25 ** SIL. 

punkt 19 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 2 a av anvisningarna till 22 * 
oeh punkt 9 a av an\·isning<irna till 29 ~-

punkterna 20 a ·· 2ll e 

Till dessa anvisningspunktt:r har nuvarande hestiimmdser i punkterna 2 a -
2 e av anvisningarna till 29 * överförts. P;'t grund av den iindrade definitio
nen av fr1m:111sföre1agshegreppe1 har bcstiimmelscrna om fiimansförctags av
siittning till personalstiftelse lagts till 1irden fomansiigt handelsbolag. famför 
;in:n hestiin1111elsern;1 i nuvarande punkt I femte nch sjätte styckena av an
visningarna till 22 *samt punkt 7 av anvisningarna till 25 *· 
punkt 21 

Av anvisningspunkten framg<ir att avdrag för avgift för pensionsförsäkring 
skall giiras i förviinskiillan i det nya systemct (Sl' avsnitt 8.!0.3). 

punkt 22 

Till denna anvisningspunkt har flyttats bcstiimmelserna i nuvarande punkt 

10 av anvisningarna till 29 *· 
punkt 23 

Anvisningspunktl·n har sin motsvarighet i punkt 2 första stycket av anvis

ningarna till 22 * 1ieh punkt 9 av anvisningarna till 29 *· famför också vad 
som siigs um statlig fostighetsskall i nu\·arande 25 * I 1110111. och om speciella 
skatter i 2LJ ~ I mom. 

punk! 24 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande best;immelser om avdragsr;itt för 
kostnader för FnU i punkt 18 första stycket av anvisningarna till 29 s. till 
vilken anvisningspunkt nuvaranlk punkt I ;ittonde stycket av anvisningarna 
till 22 * hiinvisar. Bemyndigandet i andra stycket har slopats (se avsnitt 
8.14). 

punkt 25 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande bes!iimmclser om avdrag för bi

drag till regi1H1al utwcklingsfond i punkt IN a av anvisningarna till 29 *· 
punk! 26 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande bestiimmelser om avdrag i efter
hand för utgifter före rörelsens p:Hiiirjanlk i punkt I X b av anvisningarna till 

29 *· 
Enligt del nuvarande trl·dje slyckd far avdraget fördelas på flera beskatt-

ningsiir om det inte helt kan utnyttjas vid taxeringl·n för det första beskatt- 669 



ningsi1rct. Denna hcstämmelsc behövs inte i det nya systemet med rullande Prop. 1989/40: 110 
undcrskottsavdrag och har diirför utgi1tt. 

punkt 27 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande bestämmelser i punkt 11 av anvis

ningarna till 29 ~om avdrag p{1 grund av all rörelse bedrivits i den skattskyl

digcs bostad. Besliirnmelscn i det nuvarande första stycket avser arbetsrum 

i bostaden. Bestiimmdscn i det nya första stycket har en mer generell karak

tiir och gäller dd av privatbostad eller annan bostad som särskilt inriittats 

för niiringsverksamhet. I hestiimmelsen anges vilka typer av kostnader som 

avdrag medges för (se avsnitt 7. l ). 

I a11dm stycket har gjorts en konsekvensiindring. Sista stycket i den nuva

ranch:' anvisningspunkten behövs inte i det nya systemet pä grund av griins

dragningen i 5 * mellan niiringsfastighct och privatbtistad. 

punkt2K 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande bestiimmclser om avdrag för resor 

i vissa fall i punkt 12 av anvisningarna till 29 ~. 

punkt 29 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande bestämmelser om avdrag för 

i"ikade levnadskostnader för yrkesfiskare i punkt 19 av anvisningarna till 

29 ~. En lindring görs av innebörd att avdrag inte medges för förrättningar 

som into: varit förenad.: med övernattning. Det nuvarande uttryckliga be

myndigandet för riksskatteverkct att faststiilla belopp som avses i bestiim

mclserna slopas. Även i fortsiittningen biir det dock ankomma på RSV att 
utfärda rekommendatinner om belopp som avser förrättningar med över

nattning. 

punkt 30 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt l sjunde stycket av anvis

ningarna till :22 *och punkt 20 av anvisningarna till 29 ~. 

punkt 31 

Bes!iimmclserna har förts över fdn nuvarande punkt 5 av anvisningarna till 

25 *. Försiikringar av ifoigavarandc slag torde inte längre meddelas. 

punkt 32 

I anvisningspunkten finns en bestiimmelsc om avdrag när en skattskyldig har 

använt en privat innehavd bil i näringsverksamhet (si: avsnitt 8.10.5 ). 

punkt J.1 

I anvisningspunkten - som ändrats i förhållande till lagri1dsrcmissi:n - regle

ras avdragsr~itten för reaförlusti:r. För handelsbolagens del begriinsas avdra

get för vissa rcaförluster till 70 ~i(,. Samma kvotering gäller alltså som för 

fysiska personer och dödsbon trots att avdraget görs i näringsverksamheten. 67!1 



Kvoteringen giiller oavselt vilka som iir deliigan~ i handelsbolaget. Hänvis- Prop. 1989/90: I JO 
ningen till kapitalförlustrq!lcrna i 20 *innebär att n{1gon kvotering inte skall 

göras om förlusten avser näringsbetingadc aktier m. m. 

till 24 ~ 

punkt 1 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt 1 av anvisningarna till 41 *· 

I det nya systcmd iir de nuvarande bestämmelserna i första stycket av

seende skepp och skeppshygge onödiga. De har därför tagits bort. 

Nuvarande anJra stycket behövs inte i det nya systemet. 

Enligt giillandc regler finns det i vissa fall en mi'ljlighct att underlåta s{1dan 

justering av det bnkförda resultatet som avses i andra stycket. Detta forut

siittl'r att den skattskyldige genom dispositioner i bokslutet avseende lager. 

päg{1ende arbeten. fordringspost eller skuldpost eller genom större avskriv

ningar pfl anliiggningstillgirngar iin som skett skulle ha kunnat redovisa ett 

liigre resultat. 1 det nya systemet bör möjligheten att underli1ta justering 

knytas - utöver till utrymme för stiirre avskrivningar p~i anliiggningstill

girngar - till outnyttjat utrymme för avsättning till surv. Andra stycket har 

iindrats i enlighet hiirmed. 

Bestiimmelsen i fjiirde stycket angtlende famansföretags avdrag för tan

tiem till företagsledare har flyttats till 2 * U mom. SI I.. 
Niondl' stvcket har tillkommit efter lagr{1dsremissen. Bcstiimmclsen be

hövs - som lagrtidet framhftller - för att siikerstiilla att utgifter och intäkter 

inte dras av td1 g{mger eller Himnas obeskattade d;i egendom som tidigare 

beskattats i inkomstslaget kapital p<"1 grund av iindrade förhällanden skall be

skattas i niiringsvcrksamhet. Ett exempel kan vara att en fastighet ändrar 

karaktiir fri111 privatbostadsfastighet till niiringsfastighet. Regeln tar sikte på 

si1viil s.k. {1rsskiftesbetalningar som andra intiikter och utgifter. 

Även bestiimmelserna i tionde s1ycke1 har tillkommit efter lagr{1dsremis

sen. Genom bestämmelserna i stycket blir vissa inkomstberäkningsregler i 

SIL avseende inkomstslaget kapital tilliimpliga vid beriikning av inkomst av 

niiringsverksamhet. 

punkt 2 

Enligt 14 *första stycket BFL tas omsättningstillgång upp till högst anskaff

ningsviirdet. Är tillgi111gcns \'erkliga viirde pi1 balansdagen liigre iin anskaff

ningsviirdet för tillg{rngen dock inte tas upp över det verkliga viirdet. I andra 

stycket av den niimnda paragrafen finns regler om besrnmmandc av det verk

liga viirdet. Detta viirde anses i första hand utgöras av forsiiljningsvärdet ef

ter avdrag för beriiknad försiiljningskostnad. Om rörelsens förhållanden. 

tillgfmg('ns beskaffenhet eller andra omständigheter ger anledning till det för 

dd \'erkliga viirdet dock bestLimmas till MeranskaffningsvLirdet. i förekom

mande fall med avdrag för inkurans. eller till annat viirde som iir förenligt 

med god redovisningssed. 

I första .11.rckct av anvisningspunktcn föreskrivs att lager inte får tas upp 

till liigre viirde iin det högsta viircle som iir tilliitet enligt de nyss redovisade 
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bestiimmelserna i Br-I. (se avsnitt 8.3. I). Denna bestiimmclse och bestäm- Prop. 1989/90:] ] (J 

melsen i tredje stycket ersiittcr de nuvarande bestiimmelserna i punkt 2 

tredje och fjiirde samt sjiitte-tolfte styckena av anvisningarna till 41 ~ och 

punkt 3 första--fcmte styckena av de niimnda anvisningarna. 

Andra sryc'ker överensstämmer med punkt 2 andra stycket av anvisning

arna till 41 *· 
En viirdering av varulager enligt bestämmelserna i första stycket sker i 

princip tillgitng för tillgång. I rrcdjc stycket har tagits in en alternativ metod 

som utgiir friin det samlade anskaffningsvärdet för hela varulagret. Varula

ger i allmiinhct frir enligt bestiimmclserna i stycket tas upp till lägst 97 <;,(. 

av det niimnda viirdet. Undantag görs för lager av fastigheter och liknande 

tillgiingar och lager a\· viirdcpappcr. 

Fjiirile sl_l'Ckct motsvarar punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 41 ~

Procenttalet har iindrats fd1n 50 till 85. I stycket har införts en uttrycklig bc

sUimmelsc som anger hur djur i jordbruk och renskötsel skall klassificeras 

(se avsnitt X.3.2). 

Fmllc sry"kct motsvarar punkt 2 sista stycket av anvisningarna till 41 *· 
Enligt de nuvarande bcstiimmelserna för nedskrivning av viirdet p{t rättighe

ter till leverans av lagcrtillg{lllgar och avskrivning av viirdet på riittigheter till 

leverans a\· inventarier ske för si1viil faktiskt som befarat prisfall. Möjlighe

ten till reservering för prisfallsrisk har tagits bort. 

.Sjätte srrcket överensstämmer med nuvarande punkt 3 sjiitte stycket av an

visningarna till 41 ~-

punkt 3 

Anvisningspunktcn motsvarar nuvarande punkt 3 a av anvisningarna till 

41 *· 
I jjiirdc stycket ges regler för viirdering av p;lgående arbeten som utförs till 

fast pris och för vilka slutrcdovisning inte har skett. För niirvarande gäller 

att indirekta kostnader iir direkt avdragsgilla som omkostnader det ar de 

uppkommer. Genom den nu föreslagna regleringen skall viirderingen i stäl

let göras pii samma sätt som för lager i allmänhet. Detta innebär att på

g::lende arbeten inte för tas upp till ett liigre värde än det högsta tillåtna vär

det enligt 14 ~ Bl-L Nedskrivning far göras till det verkliga viirdet om detta 

~ir liigre iin anskaffningsviirdet. Såvitt gäller byggnads-. hantverks- eller an

Iiiggningsrörelse ges samma alternativa regel som för lager vilket medför att 

värdering for ske till 97 r:.;- av samtliga aktiverade utgifter (motsvarande det 

samlade anskaffningsviirdct). För konsultrörelse ges inte samma valmöjlig

het utan diir skall viirderingcn ske strikt med utgfmgspunkt i BFL:s regler. 

Sista meningen iir oföriindrad i förh:lllancle till dagens regler. För över

gfmgen finns regler i punkt 18 av iivergångsbestiimmelserna till KL 
Rasbeloppsregeln i det niimnda stycket och supplementärregeln i det nu

varande sjiitte stycket har tagits bort. 

punkt 4 

Anvisningspunkten motsvarar nuvarande punkt I a av anvisningarna till 

41 ~- Nuvarande andra stycket har tagits bort. RSV har rätt att lämna re

kommendationer i den miin detta är behövligt. 
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punkt 5 

Anvisningspunktt':'n övnensstiimmcr med nuvarande punkt 1 b av anvisning

arna till 41 *·Bemyndigandet i första stycket har slopats (se avsnitt 8.14). 

till 26 ~ 

Anvis11i11gsp1111ktema motsvarar 3 * tredje och fjärde styckena FAL. Änd

ringarna föranleds av att förlustavdragssystemet ersiitts av en ordning med 

rullande underskottsavdrag. Den i lagr:ldsremissen intagna anvisningspunk

ten 3, som motsvarade 11 *FAL. har utg{1tt dii bestiimmclsen blir obehövlig 

med den nya taxeringslagen. 

till 31 ~ 

punkt 1 

Ändringarna utgör redaktionella iindringar med anledning av förslaget be

triiffande det nya inkomstslaget näringsverksamhet. 

till 32 * 
punkt 3 

r bestiimmelsen finns exemplifieringar av förmimer som skall tas upp som 

intiik t av tjiinst. r första stycket görs - förutom vissa redaktionella ändringar -

en justering för att markera att skattepliktig förm:in i princip föreligger om 

arbetsgivaren tillhandahE1ller ett försiikringsskydd utan att ha tecknat försiik

ring. n{igot som ibland kan vara fallet t. ex. för statligt anställda. Av den sär

skilda regleringen i 32 ~ J a mom. - som kvarstar oföriindrad vad giiller pre

midiirmiin eller intjiinad förmiin för exempelvis tjiinstegrupplivförsäkring -

följer dock att n;'igon förm[1nsbeskattning inte sker. Slopandet av hänvis

ningen till punkt 8 av anvisningarna motiveras av förslaget om upphävande 

av skattefriheten för s{1dana resefi\rmäner som avses där. 

13etriiffande iindringarna i andra meningen i första stycket bör anmärkas, 

att de friimst innehiir en anpassning till förslaget vad betriiffar näringsverk

samhet. Den som är anställd i t.ex. jordbruk eller annan niiringsverksamhet 

skall allts<"1 även i fortsiittningen ta upp viirde av eventuell bostadsförmiin. 

punkt4 

Denna anvisningspunkt innehi11ler bestämmelser som anger de principiella 

skillnader som hittills funnits i den skattemässiga behandlingen av kostnads

ersiittningar i statlig resp. enskild tjiinst. Vidare finns bl. a. närmare regler 

till ledning för tillämpningen när det inte ri1der full klarhet eller utredning 

om avdragsgilla kostnader. 

Mot bakgrund av förslaget om likställdhet mellan privat och offentligt an

stiillda utgår det nuvarande andra stycket, samtidigt som anvisningspunkten 

omarbetas niigot. Den nuvarande hiinvisningen i traktamentsfrågor till 

punkt 3 av anvisningarna till 33 * kompletteras med en ny punkt. 3 a. och 

med hänsyn till de nya reglerna om avdrag för kostnader för resa med egen 

bil i en ny punkt. J c. 
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punkterna 5 och 7 

Punkterna innchitller bl. a. definitioner betrMfande av staten anvisade rese

kostnads- och trakta1111:ntsnsiittningar samt vissa kostnadsersiittningar. Ef

tersom siirbdiandlingen av de statliga crsiittningarna upphör blir bcstiim

mclserna oniidiga. Rcglcrna om skattcfrihet för tlyttningskostnader beh{tlls 

men överförs till 32 *..i mom. Likas{1 kvarst<ir skattefriheten för kostnadser

siittningar till forskarL' hos SIPRI och för utom riket stationerad personal vid 

utrikesförvaltningen och svensk bist{mdwerksamhet men dessa regler över

förs till 32 * 3 mom. 

punkt~ 

,·\l/(/ra s1vdc1 inneh{tllcr bestiimmelscr om skattefrihet för vissa reseförmt1-

ner. Denna skattefrihet slopas enligt förslaget. I fortsiittningcn bör giilla. att 

vanliga skattaiillsliga principer skall tilliimpas vid bedömningen av om en 

resa iir en tjiinsteresa eller en skattepliktig fiirmim. Skattefriheten omfattar 

s:ilcdes t'nligt förslaget endast vad som kan utgöra sedvanlig personalrabatt 

enligt punkt 3 b av anvisningarna till 32 *· 
punkt IO 

I anvisningspunkten tas in bestiimmelser om att riintcfria eller li1gförräntade 

l<'m skall tas upp sl.lm intiikt av tjiinst. P{1 /agrådc!s initiativ klargörs i första 

stycket att det skall röra sig om !{in fri1n arbdsgivaren eller uppdragsgivaren. 

Vidare klargörs. likaledes efter synpunktcr frim lagrfalet. att statslancräntan 

l)ör anses som jiimförelseriinta vid bediimningen av om skatteplikt föreligger 

c)ch att fiirmiinen i det enskilda fallet bestiir i skillnaden mellan jiimförelse

riintan. dvs. statsltrneriintan i slutet av november m[mad äret före bcskatt

ningsiiret med tiWigg av en procentenhet. och den avtalade rantan. 

Av kontantprincipen följer. att skatteplikten intriider niir riinteförm{men 

i1tnjuts. dvs. liipande under kredittiden. Genom att förmiinen blir fiirem~tl 

för beskattning p~i samma siitt som andra förmaner behövs inte 11{1gon särreg

kring för att markera att fi.irm;\nen skall beskattas hos den anställde. iiven 

lim den tillfaller ntigon niirst[1ende till honom. Detta följer. som lagrådet an

m:irkt. av allmiinna principer. I lagri1dcts förslag till lydelse av anvisnings

punkten har emellertid närst~iemkfallet särskilt reglerats i det f(irsra stycket. 
Som nyss niimnts och mot bakgrund av vad lagri1det anmiirkt i sitt yttrande, 

kan det inte anses p{1kallat att siirskilt reglera niirst<'1endefallen vad beträffar 

riinteförm{1ner. 

Om förmtmen utges av ni1gon annan än arbetsgivare eller uppdragsgivare, 

men tillfaller ckn skattskyldige pä grund av hans tjiinst iir förmäncn likaledes 

skattepliktig. vilket klargörs i andra stycke!. 
Lagrädet framh[1ller att bestiimmelserna ft1r anses omfatta även den situa

tionen att arbetsgivaren lämnar ett hin först niir anstiillningsförhållandet 

upphört. Mot den bakgrunden förcslilr lagriidet att det i andra stycket införs 

en regel av innebörd att med lån frfm arbetsgivare eller uppdragsgivare skall 

likställas l<ln som kan anses ha samband med tidigare anstiillning eller upp

drag. 

13estiimmelserna fiir anses omfatta även den av lagr[1det beskrivna situa-

Prop. 1989/90: 110 
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tionen. Att sa är fallet får emellertid anses följa av allmänna principer vad Prop. 1989/90: 110 
gäller förmånsbeskattningen. Det finns därför inte något behov av att sär-

skilt reglera den angivna situationen just vad beträffar ränteförmåner. Det 

av lagrådet förordade tillägget i denna del bör därför inte genomföras. 
I sitt yttrande p{1pekar lagrådet som en följd av det föreslagna systemet att 

det inte är niigon helt aktuell statslåneränta som bildar grunden för förmå
nen och att statslåneräntan följaktligen kan vara sänkt redan när ett Ian upp

tas. Att så är fallet har som lagrådet anmärker samband med önskemålet att 

kunna förutse konsekvenserna av sådana Ian som avses. Ett annat syfte är 
att förmånen skall kunna beaktas på ett tillförlitligt sätt vid beräkning av pre

liminär skatt och underlag för socialavgifter. Om en betydande sänkning av 

statslåneräntan skulle inträffa vid en senare tidpunkt än i slutet av november 

månad året före beskattningsf1ret kan. t. ex. vid större lån. det inte uteslutas 

att den föreslagna regleringen kan ge upphov till oskäliga konsekvenser. En 

generell jämkningsmöjlighet införs dock inte för sådana situationer. Visar 
det sig emellertid i den praktiska tillämpningen uppstå klart oskäliga konse

kvenser av någon omfattning till följd av dessa regler. kan det dock finnas 

anledning att ta upp fragan till förnyat övervägande. 
Som framgf1r av sista meningen i första stycket skall det belopp som mot

svarar ränteförmånen anses som en betald ränteutgift. Detta innebär att de 

föreslagna reglerna i 3 * 4 mom. SIL om avdrag i inkomstslaget kapital blir 
tillämpliga. 

Den föreslagna regleringen gäller inte för ränteförmåner i fåmansföretag, 

vilket anges genom hänvisningen i tredje stycket. 

I övrigt görs några redaktionella ändringar. 

punkt 11 

Anvisningspunkten. som närmare reglerar den partiella skattefriheten för 

vissa avgångsbidrag och -ersättningar upphör att gälla eftersom skattefrihe
ten upphör. 

punkt 12 

Ändringen är av samma slag som i 19 * första stycket fjärde ledet och inne
bär att beloppsgränsen för när vissa ersättningar som grundas på förvärvsin
komst blir skattepliktiga tas bort. 

punkt 12 a 

Ändringen innebär att vissa restituerade avgifter m. m. som tidigare har be

skattats i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet i stället hänförs till in
komst av tjänst. 

punkt 1J 

Kravet på att medhjälpande make skall ha arbetat minst 400 timmar i företa
get under beskattningsåret för att själv beskattas för den ersättning han upp
burit har slopats. Likaså har bestämmelsen som reglerar när arbete som ut

förts i makarnas gemensamma bostad fär medräknas tagits bort. I stället gäl

ler som förutsättning för att medhjälpande make själv skall beskattas för den 675 



uppburna ersiittningen att denna :ir marknadsmiissig. Som en konsekvens av Prop. 1989190: 110 

att 400-timmarsgriinsen tagits bort har ocks:1 reglerna om hur beskattning 

skall ske niir den medhjiilpande maken varit verksam i företaget endast un-

der del av iiret slopats. Anvisningspunkten skall ocksii tilliimpas betriiffande 

inkomstuppdelning i famans:igt handclsholaµ. varför detta begrepp har lagts 

till i lagtexten. 

Fd1gan om beskattning av inkomster fr<'m handelsbolag till företagslcda

rens make och barn. som ocksii iir deliigare i bolaget. regleras i sista stycket 

av anvisningspunktcn. Som framg;ir av den allm:inna motiveringen (se av

snitt 8.12.3) skall dessa besLimmclser inte vara begriinsade till att avse en

dast ersiittning för utfört arbete. Den föreslagna lagtexten har utformats i 

enlighet hiirmed. 

punkt 14 

I denna nya anvisningspunkt har · med t'tt undantag - de stoppregler som 

tidigare fanns i 35 ~ I a mom. och .+ mnm. KL förts in. Undantaget giiller 

bestiimmclsen lllH iivertriidclse av l(meförbudet. Denna beshimmclse har ta

gits in i punkt 15. Beskattning skall ske i inkomstslaget tjiinst i st:illet för som 

tidigare i inkomstslaget tillfiillig fiirviirvsverksamhet (se avsnitt 8.12.1 ). 

I .fi"irsta slrckt'I har den :indringen gjorts att stycket endast avser företagets 

förv:irv av lös egendom frim utomsti1ende. Stycket skall allts[1 inte tillämpas 

samtidigt som andra stycket. som reglerar dcliigares införsiiljning av lös 

egendom som :ir onyttig för företaget. Vidare har bilar uttryckligen undanta

gits fri1n tilliimpningen av första stycket. 

1111ilra -Jjiirilc s1rckc11a har - bortsett fr<in en sm:irre jiimkning- utformats 

i enlighet mL'd vad lagniilet har föreslagit i sitt yttrande. 

A11dm _,·1yck,·1 behandlar dcbgarcs eller dcliigarc niirst[1cndL' persons av

yttring av egendom till famansförctaget. Sker avyttringen till ett pris som 

överstiger marknadsviirdet beskattas det överskjutande beloppet som intiikt 

av tjiinst hos iiverl;itan:n. Resterande del av vederlaget beaktas vid beriik

ningen av reavinst enligt 2.+ * 6 mom. SIL. Avser införsiiljningen s{tdan 

egcndlim som avses i 30 *SIL och som inte iir till nytta för företaget beskat

tas överli1taren för hela köpeskillingcn utan avdrag för nilgot omkostnadsbe

lopp. 

I trC'clje styckt'I anges genom en h:invisning till 2(i * 1 mom. första stycket 

SIL att endast :ikta bostadsriitter omfattas av andra stycket. Vidare anges att 

andra stycket iir tilfampligt ocks~1 p:1 s<'1dan amlcl eller aktie som avses i andra 

stycket av niimncla moment i SIL. 

I fjärde s1ycke1 regleras deliigares eller dcliigare niirst[1cnde persons för

viirv av egt'ndom fr~m ett fr1111ansföretag till pris som understiger egendo

mens marknadsviirde. I sådana fall skall ett belopp motsvarande skillnaden 

hcskattas som intnkt av tjrtnst hos fi.irviirvaren. Denna beskattningskonse

kvens intriidcr iiven vid förviirv fr{m handelsbolag om den förviirvade egen

domen omfattar hus eller liigenhet som i och med förviirvet blir eller kan 

antas komma att bli privatbostad eller tomtmark som avses bli bebyggd med 

sillh111 bostad. Vidare har angetts att om en företagslcdare beskattats enligt 

första stycket vid företagets förvi"trv av egendomen skall han inte beskattas 

enligt fjiirde stycket om han förvärvar egendomen frim företaget till ett pris 676 



som understiger marknadspriset. 1 lar företaget under innehavstiden lagt ned Prop. l 9X9/90: I JO 
kostnader som medfört förbiittring av egendomen skall motsvarande belopp 

beskattas hos forctagslcdaren enligt de regler som g:iller för utdelning från 

ff1mansföretag. 

Bestämmelsen i femte styck<!t, SLlfll hehandlar hyra eller annan ersiittning 

som företagsledare eller företagslcdare niirsti1ende uppbiir fran ett fomans

företag för uppbtclse av lokal. motsvarar nuvarande andra stycket av 35 * 
I a mom. Ikstiimmelsen omfattar iiven famansiigt handelsbolag. 

I .1jiit1e strckct anges att fiirctagsledare eller företagsledare niirsttiende per

son som erhiillit ett l<'in till fördelaktig ränta foin företaget skall beskattas 

för förmiinen som inkomst av tjänst. PC1 lagri1dcts initiativ har beträffande 

schablonen för bestiimmandl'. av marknadsriintan anknytning gjorts till stats

bneräntan pii samma siitt som i punkt 10 av anvisningarna till 32 *· Himför 

kommentaren till denna anvisningspunkt. 

Bestiimmelsen i .1j11nd<! styck<!T motsvarar nuvarande 35 * I a mom. femte 

stycket som reglerar beskattningen niir ett fömansföretag skrivit ned liin som 

liimnats till företagslcdare eller förctagslcdare niirstt1endc person. 

I åt1011de - 1re111.111dc strckena definieras begreppen famansföretag. fo
mansiigt handelsbolag, företagsledare i famansföretag och famansiigt han

delsbolag samt niirsti1ende. 

I Iandelsbolag har tagits bort fritn definitionen av begreppet fömansföretag 

i åtto1111<! s1ycke1. Definitionen har ocks{1 iindrats sii att det i lagtexten direkt 

anges att avgörande för om ett företag skall anses som ett fömansfiiretag iir 

att en fysisk person eller ett fatal fysiska personer äger så mi"it1ga aktier eller 

andelar att vederbörande därigenom har mer iin hiilflen av rösterna i fiireta

gel. Har ett bolags aktier olika röstviirde innebär detta att bolaget kan 

komma att betraktas som _ett fi\mansföretag trots att bolagets aktier är 

spridda pi1 ett stort antal ägare om riiststarka aktier finns samlade hos ett 

fätal fysiska personer. 

Företag som enligt lagen ( 1985:571) om viirdepappersmarknaden iir s. k. 

aktiemarknadsholag skall inte anses som famansföretag iiven om mer iin 

hiilften av aktierna kontrolleras av ett fatal fysiska personer. I lagtexten har 

ett nionde s1ycke med denna innebörd förts in. Utanför kretsen av aktie

marknadsbolag faller bolag vars aktier visserligen iir törcmiil för omsiittning 

p{1 kapitalmarknaden men för vilka endast inofficiella noteringar föreligger. 

Utöver aktiemarknadsbolagen undantas i nionde stycket siidana bostads

föreningar och bostadsaktiebolag som avses i 2 * 7 mom. första stycket SIL. 

Förslaget att ta bort handelsbolagen ur fiimansföretagsdefinitionen har 

medfört att iindringar måste göras i ett antal föreskrifter utanför den egent

liga fämansföretagslagstiftningens omri1de diir uttrycket fåmansföretag an

viinds. Avsikten med dessa iindringar iir att uppni1 en oförändrad innebörd 

av ifrågavarande bestämmelser. Reglerna skall alltsä iiga tilliimpning på han

delsbolag i samma utstriickning som tidigarl'.. Ordet fömansföretag har er

satts med orden famansföretag och f[1mansiigda handelsbolag. Ändringar av 

detta slag har i KL skett av punkterna 2 och 4 av anvisningarna till 21 *· 
punkten 20 av anvisningarna till 23 * samt punkten 11 av anvisningarna till 

23 ~-
677 



I ett tionde stycke har införts en definition av begreppet fåmansägt han- Prop. 1989/90: 11 O 
delsbolag. Avgörande för frågan om ett handelsbolag skall betraktas som få-
mansiigt är enligt huvudregeln i a att av bolagsmänncn en fysisk person eller 
ett fåtal fysiska personer har ett bestämmande inflytande i bolaget. Genom 

bolagsavtalet finns det frihet att frångå huvudprincipen att varje bolagsman 

har lika rätt att vidta atgärdcr i förvaltningen av handelsbolagets angelägen-

heter. Den eller de bolagsmän som äger mer än hälften av insatskapitalet 
kan därför antas genom bolagsavtalet ha tillförsäkrat sig ett bestämmande 

inflytande. Finns det endast ett fåtal bolagsmiin i bolaget är handelsbolaget 
naturligtvis ocks{t utan ett s<ldant bolagsavtal ett famansägt handelsbolag. I 

b finns en kompletterande best:immelse om handelsbolag vars verksamhet 

är uppdelad p{1 wrksamhetsgrenar. 

Elfti.' stycket motsvarar i huvudsak bcstiimmelsen i nuvarande 35 * I a 
mom. sjunde stycket angt1cnde vem som skall anses som ägare till aktie eller 

andel i ett fömansföretag. Rösträtt kan i vissa fall enligt 3 kap. 15 * akticbo
lagslagen tillkomma annan iin ägaren. 1 s<klana fall skall den, som i aktiebo
ken blivit införd som nyttjandcriittshavare eller innehavare av avkomsträtt 

och som allts{1 iiger rösta för aktien. anses inneha aktien pä ett med ägande 
jämförligt siitt. I den män ett bulvanförhallandc har tilbkapats för att för

söka förhindra att företaget skall anses som ett fåmansföretag skall vid pröv
ningen om företaget iigs av ett fatal personer i sådan omfattning att företaget 

iir ett fiimansföretag de av bulvanen iigda aktierna anses innehavda av hu

vudmannen. 
I definitionen av begreppet företagslcdare i toljie stycket har ordet '"fit

mansförctag'" ersatts av orden '"famansföretag och fömansägda handelsbo

lag'". I övrigt har bestämmelsen flyttats över fran 35 * I a mom. åttonde 
stycket utan iindrad lydelse. 

Dcfinitiorn:n i 35 * 1 a mom. nionde stycket av begreppet närst{1endc har 
flyttats till trettonde stycket i oföriindrad lydelse. 

punkt 15 

Bestämmelsen angi\endc län som tagits i strid mot Wneförbudet i aktiebo
lagslagen har pi] förslag av lagrådet brutits ut till en egen anvisningspunkt 

eftersom den inte iir begränsad till enbart fåmansföretag utan omfattar alla 

aktiebolag. Sådana l<ln skall beskattas som inkomst av tjänst hos låntagaren. 

Föreligger synnerliga skäl. t. ex. i vissa fall om ~1terbctalning av hela belop

pet skett under beskattningsåret, kan dock beskattning underlåtas. Normala 

varukrediter innebär inte någon överträdelse av låneförbudet och utlöser så

ledes inte någon beskattning. Om kreditvillkoren är ovanligt fördelaktiga 

kan det dock finnas anledning att behandla krediten som ett maskerat pen

ninglån, vilket bör föranleda beskattning. 

ti/133 ~ 

punkt 3 

I nuvarande anvisningspunkts första stycke hänvisas till reglerna om skatte

fria ersättningar i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 32 §.Dessa reg
ler föreslås bli upphävda i följd varav även hänvisningen utgår. 678 



I fr<'lga om avdrag för prc.::liminiir skatt hiinvisas till specialmotiveringen till Prop. 1989/l)O: 110 
10 * uppbördslagen ( 1953:272). 

Anvisningspunkten innehitller i <ivrigt regler om avdrag fiir kostnader vid 

tjänsteresa inom och utom riket. Dessa behandlas utförligt i den allmfö111a 

motiveringen (avsnitt 5.3.3. l neh 2). 

l förtydligande syfte har p{1 lagråde1s förslag bestiimmclserna om kost

nadsökning under förriittning p{1 utrikes ort tagits in i ett nytt si.\"/a s1ycke. 

Uttrycket tjiinst i de nuvarande reglerna har bytts ut mot det mera alltiick

ande uttrycket arbete. För att inte uttrycket "'i ett och samma arbete"' skall 

föranleda missförst~ind har pit lagr{tdets inr{1dan i siii11e .11rck('/ uttrycket "i 

en och samma anst;illning"' anviints. 

I ft'mte stycke/ tas in besUimmelser om vad som bör g;illa vid tjiinsteresa 

då traktamente inte uppb;irs. 

I sjunde .11.rck('f behandlas avdrag för logi kostnader. Av utformningen föl

jer att nitgot schablonavdrag hiirvid inte medges skattskyldi)!a som inte er

hiillcr ersiittnin)! för iivernattningskPstnader fritn arbctsgiv;trl'll. 

Bestiimmelserna i 11io11tlc sirckt'I om reduktion av avdraget vid kostförmi1n 

har kommenterats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 5.3.3. l ). 

punkt 3 a 

Som niirmare har utvecklats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 5.J.J.3). 

iir inga andra materiella inskriinkningar av förutsättningarna för avdrag vid 

tillfällig anstiillning och dubbel boS:ittning avsedda iin de som följer av den 

föreslagna avstilndsbegriinsningen. Även de utvidgningar som förcslfts samt 

förslagen om tidsbcgriinsning av avdragen och hur beräkningen av avdragen 

bör gc"t till har behandlats i den allmiinna motiveringen. 

I .fi.'111/e slycket anges att avdrag medges under Hingst vissa angivna tider. 

Om avdrag medgetts under en inledande trem{madersperiod enligt bestiim

melscrna i anvisningarna i punkt 3. bör tidsgriinscrna riiknas frän vistelsens 

början. Femte stycket har pit /agrätlets inritdan iindrats sft att detta framg<h 

av lagtexten. 

I sjunde stycke/ klargörs att reduktion av avdraget för ökade levnadskost

nader vid kostförmftn iiven g;iller de situationer som behandlas i denna anvis

ningspunkt. 

punkt 3 b 

Anvisningspunkten inne häller bestämmelser om avdrag för hemresekostna

der och har behandlats närmare i den allmiinna motiveringen (5.3 . .3.4). 

punkt 3 c 

I denna anvisningspunkt införs en bcstiimmclse som behandlar det fallet att 

den anställde anviint egen bil i tjänsten och sjiilv fatt stii för kostnaden eller 

fått ersättning av sin arbetsgivare för denna. Regeln. som föreskriver att av

drag för kostnaden i s{tdant fall medges med 12 kr. per körd mil i tjiinstcn. 

infördes redan i den första etappen av skattereformen såsom ett sista stycke 

av punkt 3 av anvisningarna till 33 ~ KL. Den ändring som nu företas inne

bär, att regeln flyttas till en egen anvisningspunkt. 3 c. En motsvarande be- 679 



stämmelsc föreslås nu giilla ocksi1 i niiringsverksamhet i vissa fall, punkt 32 Prop. 1989190: 110 
av anvisningarna till 23 *KL (avsnitt 8.10.5). 

till 39 .1$ 

punktJ 

Uthyrning av hostadsriitt regleras i 3 * 3 mom. SIL. dit ocks{1 bestiimmel

scrna i andra stycket flyttas. 

till 41 .1$ 

punkt4 

I anvisningspunktcn finns regler om beskattningstidpunkten när inte bokfö

ringsmässiga grunder skall tillämpas utan i stället kontantprincipcn. dvs. vid 

beskattning enligt KL i fr{1ga om inkomstslaget tjänst. Genom hiinvisning 

blir dock reglerna tilHimpliga iiven betriiffande inkomst av kapital i den män 

inte särskilda regler ges. De siirskilda besliimmelser som hänför sig till in

komst av kapital eller annan fastighet har utgi'.1tt. 

Enligt nuvarande regler för inkomster och utgifter hänföras till det år som 

de belöper p{t ~ivcn om de uppbiirs resp. betalas en kortare tid före eller efter 

ärsskiftet. Dessa regler har nu preciserats och samtidigt har de uttryckligen 

gjorts obligatoriska. 

till 41 ll ~ 

punkterna I, 2 och 4 

I dessa anvisningspunkter finns hcstiimmelscr om beskattning av andel av 
samfällighet. utdelning frän samfällighet samt kapitalavkastning av samfäl

lighet. 

För fastigheter. som schablonbeskattas enligt nuvarande 24 * 2 mom. KL 
och 2 * 7 mom. SIL, innebiir reglerna att deras andelar av samfällighets tax
eringsvärde skall inriiknas i underlaget för intäktsberiikningen niir samföllig

h.:-ten utgör en siirskild taxcringsenhet. Vidare skall utdelning och kapitalav

kastning av samfällighet tas upp som inkomst av kapital. i sistnämnda fall 

dllck endast om avkastningen överstiger 300 kr. 

Mitt förslag till omliiggning av bostadsbeskattningen innebär att andel av 

s<imfällighet som utgör siirskild taxeringsenhct bör ingå i underlaget för be

räkning av fastighctsskatt för sädan fastighet som utgör privatbostad. I fråga 

om s~1dana bostadsföreningar och bostadsförctag som avses i 2 * 7 mom. SIL 

hör andelen inräk'nas i underlaget för beräkning av schablonintäkten. 

Bestämmelserna om beskattning av utdelningar och kapitalavkastning för 

de nämnda fastigheterna flyttas till 3 * 3 mom. SIL betriiffande berörda pri

vatbostiider och till 2 * 7 mom. SIL beträffande bostadsföretagcn. 

till 42 ~ 

punkt I 

I anvisningspunkten ges vägledning för värderingen av naturaförmåner. 680 



Utöver spräkliga iindringar görs vissa justeringar i andra stycket som har Prop. 1989/90: 110 
samband med förslaget vad betriiffar 42 §. 

I tydlighetens intresse bör anmärkas. att vad som sägs i första stycket om 

hyrespriset på orten har generell giltighet. För jordhrukare i allmänhet. som 

iiger och brukar en jordbruksfastighet. gäller enligt andra delar i förslaget 

att mangiirdsbyggnadcn bryts ut tKh endast blir förcmäl för statlig fastighets

skatt. För denna kategori skall alltså något värde av hostadsförm{111 inte tas 

upp. 

punkt2 

Anvisningspunkten inne häller regler om värdering av förmtm av fri bil. De 

delvis nya regler som föreslås kommenteras relativt utförligt i den allmänna 

motiveringen. avsnitt 5.3.2.1. Enligt den i första stycket föreslagna huvudre

geln viirderas förmån av fri bil som inte är äldre än tre ftr till 80 % av basbe

loppet med tillägg av 20 l>(. av nyhilspriset i slutet av året före beskattning:s

l1rct för senaste ärsmodcll av förmänsbilcn. Salufördes inte den aktuella bil

modellen vid den tidpunkten viirderas förmånen på samma siitt men utifrån 

ett uppskattat nyhilspris för motsvarande modell. Nyhilspriser anges i av 

RSV uppriittad förteckning. Genom en ny sista mening i stycket anges att 

det värde som framkommer vid en beräkning enligt de redovisade reglerna 

emellertid inte far överstiga 42 <',(, eller understiga 35 l?i· av sädant nyhilspris 

som avses i stycket. I sådana situationer skall alltså förmänsvärdet justeras 

och tas upp s~1 att det motsvarar de nyssnämnda procentsatserna. 

Om förmfö1sbilens <lrsmodell är iildre än tre år skall förmånsviirdet nedsiit

tas till 85 c.•;. av det värde som framkommer vid en beräkning enligt första 

stycket. De särskilda spärreglcrna ( 42 resp. 35 % av nybilspriset) skall alltså 

endast användas i förekommande fall vid den beräkning som görs enligt 

första stycket. Diirefter skall värdet sättas ned med 15 %. De nu föreslagna 

reglerna aterfinns i andra stycket. 

Om förmånsbilens <'1rsmodell är sex år eller iildre skall enligt tredje stycket 

förmiinsvärdct tas upp till 85 1;-<, av det värde som framkommer vid en beriik

ning enligt de regler som gäller för årsmodeller yngre än 3 ar varvid ett upp

skattat nybilspris fastställs av RSV för dessa fall. Detta pris baseras på 85 % 

av det genomsnittliga nybilspriset hos de vanligaste bilmodellerna. Alterna

tivt far - om nybilspris fortfarande kan beräknas för förm[msbilcn enligt vad 

som anges i första stycket - förmånsvärdet tas upp till 85 %· av det värde 

som giiller för årsmodeller yngre än tre år. I sådana situationer har allts[1 den 

skattskyldige valfrihet. 

Som berörts i den allmänna motiveringen skall förmånsvärdet nedsättas 

med 115 om den skattskyldige bekostar allt drivmedel för det privata nyttjan

det. Nedsättningen skall ske med 1/5 oavsett efter vilket stycke i anvisnings

punkten förm{insvärdet har beräknats. Den föreslagna reduccring:sregcln 

återfinns i fem1e s1ycket. 

Nuvarande sista stycket har utgått. 

Reglerna i anvisningspunkten om extrautrustning kvarstår. Det kan an

märkas. att även jämkningsreglcrna i princip (punkt 4 av anvisningarna till 

42 *)kvarstår oförändrade. I fråga om jämkning m.m. hänvisas till den all

männa motiveringen. bl.a. vad gäller förmånsbilar som är sex år eller äldre. 
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punkt3 

Anvisningspunkten innehäller regler för värdering av kostförman. 
Enligt förslagct skall förmiinsvärdet i fortsättningen vara lika med det ge

nomsnittspris som anges i första stycket. 

Det nuvarande andra stycket i anvisningspunkten bortfaller såsom onö
digt. Som framgår av den allmänna motiveringen. avsnitt 5.3.2.1. genomförs 

inte förslaget i lagrådsremissen om beskattning av kostförmån vid enstaka 
tillfälle. 

I anslutning till vad som anförs i den allmiinna motiveringen om vad som 
bör gälla niir t. ex. personalrestauranger genom stordriftfördelar kan ta ut 

ett pris som understiger gcnomsnittspriset. påpekar lagråde1 att '"kontroll

möjligheterna i ett system med beskattning av förmän av fri kost är praktiskt 

taget obefintliga'". Kontrollproblemen skall emellertid inte överdrivas. En 

personalrestaurang utgör normalt inte en integrerad del av arbetsgivarens 

verksamhet och torde därför särredovisas. Om restaurangen är inrymd i ar

betsgivarens egna lokaler krävs givetvis att en marknadsmässig hyreskostnad 
belöper pä utnyttjandet. - Lagrådet förordar att det bör komma till uttryck i 
anvisningspunkten att förmån av delvis subventionerad kost är skattepliktig. 

Detta far i och för sig anses följa av vad som i princip gäller för närvarande. 

Lagrådets förslag till utformning av reglerna är emellertid klargörande och 
bör di1rför genomföras. 

fil! ./6 * 
punkt6 

I anvisningspunktcn görs endast redaktionella ändringar. 

till ./8 * 
punkt I 

Anvisningspunkten innehåller bestämmelserna om det särskilda grundav

draget för pensionärer. I anvisningspunktens andra s1ycke anges hur det 

maximala avdragsbeloppet skall bestämmas för olika kategorier av skatt

skyldiga. Diirvid skiljs i princip mellan skattskyldiga. som uppbär folkpen

sion med belopp som tillkommer gift vars make uppbiir folkpension. och öv

riga skattskyldiga. Utgångspunkten för avdragsberäkningen är för den förra 

kategorin 1.325 basbelopp och för den senare 1.5 basbelopp. Vidare görs i 

tredje stycket en begränsning som innebär att det särskilda grundavdraget 

inte får överstiga faktisk uppburen folkpension samt uppburet pensionstill

skott enligt 2 * lagen ( 1969:205) om pensionstillskott eller - i fråga om för
tidspensionärer - hälften av pensionstillskott enligt 2 a * samma lag. Lagtex
ten har på lagrådets inr{1dan förtydligats på denna punkt. 

Som folkpension skall vid avdragsberäkningen även tilläggspension be
handlas i den mån den enligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning 

Prop. I 9~9/90: 110 
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av pensionstillskott. För att detta skall framgå har första stycket justerats pä Prop. 1989/90: 110 
sätt lagrådet föreslagit. 

I fjärde och femte styckena ges föreskrifter om avtrappning av det särskilda 

grundavdraget. Avtrappningen skall börja vid den niv[1- 1.325 n:sp. 1,5 bas

belopp - som i det enskild<1 fallet motsvarar utgångspunkten för avdragsbe

räkningen. Lagtexten har ändrats i enlighet med lagrådets förslag så att ddta 

framg<h. Begreppet pension definieras i anvisningspunkten 1 till 31 *. För 

att bestämmelserna inte skall fä stiitande effekter avtrappas det särskilda 

grundavdraget mot taxerad inkomst för skattskyldiga som blir folkpensionii

rer under heskattningsärct. Vid 1992 och 1993 i1rs taxeringar gäller särskilda 

övergimgsregler i punkt 29 av övergångsbcstiimmelserna om avtrappning av 

det särskilda grundavdraget mot inkomst av kapital. inkomst av passiv nii

ringsverksamhet och förmögenhet. 

punkt 3 och 4 

Bestämmelserna motsvarar de nuvarande punkterna I och 2 av anvisning

arna till 49 * och regkrar rätten till grundavdrag i de fall den skattskyldige 

avlidit under beskattnings;Jret. l3estiimmelserna har pii lagrådets inriidan 

förtydligats så att riitten till särskilt grundavdrag inte oriktigt begränsas i de 

avsedda fallen. 

till 50 § 

punkt 1 

Anvisningspunkten slopas som en konsekvens av att 50 * 2 mom. upphör att 
gälla. 

till 52 § 

Begreppen inkomst av jordbruksfastighct eller rörelse har ersatts av begrep

pet niiringsverksamhet. Dessutom har motsvarande ändringar gjorts som i 

punkt 13 av anvisningarna till 32 * i fr~1ga om 400-timmarsgränsens slopande. 

till 53 § 

punkt 3 

I anvisningspunkten görs endast redaktionella ändringar. 

till 54 § 

punkt3 

Förutsättningarna för skattefrihet enligt den nya sexmånadersregeln i denna 

punkt är dels att anställningen och vistelsen utomlands varat minst sex måna

der och dels att inkomsten hänförlig till tjänstgöringen i utlandet beskattats 

i verksamhetslandet. Regeln är tillämplig i fr{1ga om anställning hos sil.väl 

svensk som utländsk arbetsgivare och säväl i enskild som offentlig tjänst. Re

geln gäller för person bosatt i Sverige som utsänts clkr som anställts på plat

sen. Kravet på en vistelse i utlandet som omfattar minst sex månader innebär 
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att arb.:tet utomlands mäsll.: fordra en närvaro i utlandet pi1 minst denna tid Prop. l 989/90: 110 
för att skattebefrielse skall erhållas. 

Skattebefrielse erh;ills dock endast för den del av inkomsten som tagits till 

beskattning i utlandet. Skatteuttagets storlek har diirvid ingen betydelse men 

dd skall vara fr{1ga om en direkt skatt på inkomsten av tjänstgöringen. Det 

uppstiills inget krav pä vistelse i ett och samma land utan anställningen och 

vistelsen kan omfatta tjiinstgöring i flera länder. Det kriivs dock i sådant fall 

atl inkomsten tagits till beskattning i resp. land för alt skattebefrielse skall 

erh{1Jlas för hela inkomsten. Har utlandstjiinstgöringen omfattat tva Hinder 

men har endast det ena landet beskattat inkomsten som uppburits där be

skattas inkomsten fri111 det andra landet i Sverige. 

Kravet pa faktisk bökattning i tjänstgöringslandet har uttryckts med or

den .. i den mi111 inkomsten beskattats". Detta innebär att skattefriheten en

dast avser den del av inkomsten som har beskattats i tjiinstgöringslandet. För 

att inte orsaka tilliimpningsproblcm i de fall beskattningsundcrlaget i det 

andra landet iir annorlunda iin det svenska bör beskattningen av knntant lön 

ocksi! anses innefatta beskattning av s{1dana förm{mer, t.ex. fri bil. fri bostad. 

som i1tnjutits i verksamhetslandet under samma period som lönen avser. 

Undantag frirn kravet på beskattning i verksamhetslandet görs för det fall 

att anstiillningcn och vistelsen i utlandet varat minst ett iir i samma land. 

Dessutom kdivs att inkomsten av anstiHlningen blivit skattebefriad antingen 

p{1 grund av att bestilmmelser för beskattning av löneinkomst till utländska 

medborgare saknas eller att inkomsten undantagits frän beskattning genom 

bestämmelser i vcrksamhetslandets interna lagstiftning eller i proceduravtal 

eller genom särskilt beslut av myndighet i landet i fråga. 

I överg{mgsbestiimmclserna till ettiirsregeln (SFS 1985:362) föreskrivs att 

de äldre bestiimmclserna i 54 ~och punkt 3 av anvisningarna till denna para

graf fortfarande skall gälla i fri1ga om anställning utomlands som har påbör

jats före ikrafttriidande. Genom förslaget upphör möjligheten att tillämpa 

dessa regler i och med utgimgen av ar 1992. 

ti/165 * 
punkt I 

Till följd av 400-timmarsgränsens slopande har bestämmelserna som rör 

medhjälpande make i enskild niiringsverksamhet som endast varit verksam 

del av bcskattningsi\ret tagits bort. 

Övergångshcstämmelser 

punkt I 

De nya reglerna triider i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 

1992 :'trs taxering i den mån inte annat följer av övergångsbestämmelserna. 

punkt 2 

Av överg<lngsbestiimmelserna till ändringarna i 12 ~ BFL resp. 8 * JBFL föl

jer- i frt1ga om de som iir bokföringsskyldiga eller skyldiga att föra räkenska- 684 



p<:r enligt resp. lag - att ett beskattnings{ir för vilket taxering sker år 1992 Prop. 1989/90: 110 

inte kan avse tid före den 1 juli 1990. För de som är hokfiiringsskyldiga enligt 

BFL införs dock en dispensmöjlighet. Enligt första meningen tillämpas äldre 

regler i 3 * med anvisningar vid 1992 tirs taxering. Genom bestämmelsen i 

andra meningen kan för övriga skattskyldiga (sådana som inte är bokförings-

skyldiga eller redovisningsskyldiga enligt BFL resp. JBFL) 1992 itrs taxering 

inte avse tid före den I juli 1990. 

punkt 3 

Här regleras det fallet att en verksamhet redovisats enligt kontantprincipen 

före övergi111gen. I det nya systemet kommer redovisningen att ske enligt 

bokföringsmiissiga grunder i den m{111 beskattning skall ske enligt KL. Av 

bestiimmelserna i punkten framgiir att några ingående balansposter inte skall 

tas upp vid inkomstberiikningen för det första beskattningsåret i den nya 

ordningen bortsett från s. k. iirsskiftesbetalningar. Regleringen har när det 

giillcr annan fastighet sin motsvarighet i de nuvarande bestämmelserna i 

punkt 10 första stycket av anvisningarna till 24 * m:h punkt 9 första stycket 

av anvisningarna till 25 *· 
En verksamhet med redovisning för kalenderi1r vid 1991 års taxering kan 

vid 1992 ärs taxering eller i undantagsfall 1993 t1rs taxering komma att inga i 

näringsverksamhet med riikenskapsär som omfattar en del av år 1990. I 
fjiirde stycket av punkten har tagits in en bestämmelse som syftar till att i 

s{tdana fall inte dubbel redovisning av intiikter och utgifter skall ske. 

punkt4 

Underskott av niiringsverksamhet och tjänst dras i det nya systemet av från 

intäkterna i förviirvskällan det niirmast följande beskattningsåret. Förluster 

fr{111 tid före överg{111gen far dras av fr[111 inkomster efter övergången p?1 sätt 

som anges i övergt111gsbestiimmelserna till lagen om upphävande av lagen 

( 1960:63) om förlustavdrag. Till följd härav skall den nya regleringen om av

drag för underskott inte tillämpas vid 1992 års taxering. 

punkt5 

Enligt nuvarande regler i 39 * 2 mom. får avdrag för underskott som upp

kommit p{1 fastighet eller rörelse i utlandet utnyttjas mot inkomst av samma 

slag under en sexi1rsperiod. Ett s;\dant underskott for utnyttjas pä oföränd

rade villkor i det nya systemet med elen skillnaden att det utnyttjade uncler

skottt:t fr. o. m. 1992 års taxering kommer att reducera den skattskyldiges 

inkomst av niiringsverksamhet. 

punkt6 

I nuvarande 46 * 1 mom. finns en motvarande regel för underskott av rederi

rörelse m. m. Samma princip tillämpas för sädana underskott som för under

skott av verksamhet i utlandet. 
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Genom hestiimmelsen i andra stycket bibehålls beträffande gamla rede- Prop. 1989/90: 110 
riunderskott dispensmöjligheten vid 1992 och senare ilrs taxeringar. 

punkt7 

Enligt nuvarande hesfammelser i punkt 4 av anvisningarna till 27 *gäller föl

jande. Förviirvar skattskyldig genom arv m. m. värdepapper, fastighet eller 

Jiknanck tillgirng som har utgjort omsiittningstillgfmg i den avlidnes rörelse 

<II1ses tillg{rngen utgöra omsiittningstillgiing även hos den skattskyldige 

(första stycket). Detta giiller dock, si\vitt nu är aktuellt. endast om förviirvet 

avser tillg<'mg som är nedskri\'en vid förviirvet och den skattskyldige avstår 

fdn att begiira avskattning (andra stycket c). Med avskattning avses att den 

skattskyldige tar upp nedskrivningens belopp som intäkt av rörelse för det 

<'tr elit förviirn:t iigde rum (tredje styået). Ni1gon motsvarighet till reglerna i 

andra stycket c och tredje styckd behövs inte i det nya systemet. Reglerna 

erfordras dock vid 1992 ilrs taxering. 

punkt 8 

Enligt punkt 5 av anvisningarna till 22 * skall bl.a. viirdeminskningsavdrag 

avseende byggnad och substansminskningsavdrag tas upp som intäkt när en 

fastighet avyttras. Denna bestiimmelse giiller ocks<I avdrag av detta slag som 

utförts före den nya lagens ikrafttriidande. Enligt punkt 4 av övergangsbe

stiimmelscrna till SIL giiller att vid avyttringar fram till utg~mgen av ar 1999 
har den skattskyldige riitt att beräkna omkostnadsbeloppet som om avytt

ringen skett den 31 december 1990. Vid beriikning av omkostnadsbeloppet 

enligt denna överg!lngsbestiimmclse kommer viirdeminskningsavdrag m.m. 

som utförts före den nya lagens ikraftträdande att beaktas. Av övergångsbe

stiimmclsen framg;1r att viirdeminskningsavdrag m.m. som pii detta sätt på

verkat omkostnadsbeloppet inte dessutom skall <'1tcrföras till beskattning en

ligt punkt 5 av anvisningarna till 22 *· 
Av det sagda följer att värdeminskningsavdrag m.m. som gjorts efter den 1 

januari 1991 och som alltsi1 inte omfattas av omkostnadsbeloppsberäkningen 

skall tas upp som intäkt enligt punkt 5 av anvisningarna till 22 *·I anvisnings

punkten talas om ··ersiittningsfond e.d. '". formuleringen omfattar bl.a. de 

allmänna investeringsfonderna (jfr punkt 2 av övergi111gsbestämmelserna till 

lagen om skatteutjämningsreserv). 

punkt 9 

Punkt() av anvi~ningarna till 22 * innebiir att avdrag för värdeminskning av 

byggnad och markanHiggning. skogsavdrag. avdrag för substansminskning 

samt belopp varmed byggnad eller markanläggning pt1 fastigheten har skri

vits av i samband med ianspd1ktagande av ersättningsfond e.d. skall tas upp 

som intiikt när en fastighet övcrgiir frfm att vara en näringsfastighet till att 

vara en privatbnstadsfastighet. Den nya gränsdragningen mellan privatbos

tadsfastigheter och näringsfastigheter i 5 * innebär att vissa fastigheter -

t .ex. mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter - byter karaktär i och med 

den nya lagens ikrafttriidande. 

Övergilngsbestiimmclscn innebär att om en privatbostadsfastighet avytt- 686 



ras under tiden den I januari 1991 - den 31 decemher 1999 och förhållandena Prop. 1989/90: 11 () 
iir sådana att viirdcminskningsavdrag m.m. som avses i punkt 5 av anvisning-

arna till 22 ~ gjorts före den 1 januari 1991 skall avyttringen medföra att nu 

avsedda avdrag tas upp som intäkt enligt den nämnda anvisningspunkten. 

Om den skattskyldige väljer att beräkna omkostnadsbeloppet enligt punkt 

..i i överg{111gsbestiimmelserna till SIL skall avskattning av detta slag inte ske. 

Viirdcminskningsavdrag m.m. som gjorts före den 1 januari 1991 kommer 

att beaktas vid omkostnadsbeloppets beräkning. 

Bestiimmelscn har justerats i enlighet med vad lugrådet föreslagit. 

punkt ]() 

Enligt punkt 6 av anvisningarna till 22 * skall belopp för vilket avdrag för 

viirdchiijandc reparationer och underhåll av byggnad eller markanläggning 

som medgetts under de fem bcskattningsar som närmast föregått det ak

tuella bcskattningstirct tas upp som intäkt om en näringsfastighet övergår till 

privatbostad. Av skiil som närmare utvecklats i specialmotiveringen till 

punkt 9 av överg:lngsbcstiimmelserna bör belopp som egentligen skulle be

skattas i samband med övergängen tas upp när privatbostaden avyttras. 

Den nu aktuella bestiimmelsen innebiir att om en privatbostadsfastighet 

av detta slag avyttras skall avdrag för värdehöjande reparationer och under

h:'tll som gjorts före den I januari 1991 och som inte är äldre än fem år tas 

upp som intiikt. 

punkt 11 

Här regleras det fallet att en fastighet erhMler karaktär av privatbostadsfas

tighet vid övergången till det nya systemet. Fastigheten skall då redovisas i 

inkomstslaget kapital vid 1992 års taxering. I Iar fastigheten ingått i verksam

het fiir vilken räkenskapsåret började löpa före utgfmgen av år 1990 skall 

enligt andra stycket fastigheten vid 1992 <lrs taxering även redovisas i in

komstslaget niiringsverksamhet för den del av riikenskaps{tret som föregått 

den nämnda tidpunkti:n. Nägon avskattning enligt punkt 6 av anvisningarna 

till 22 *skall inte ske. I tredje stycket finns en regel om iiterföring av lagerre

serv som tar sikte pii fiirniidcnheter somt.ex. olja. Bestämmelserna i fiirsta

tredje styckena giiller enligt sista stycket även del av fastighet. 

punkt 12 

Det iir först vid 1996 ;1rs taxering som underlaget för räntefördelning skall 

multipliceras med hela statsHmeräntan. Vid 1993 års taxering multipliceras 

underlaget med 55 c;~ av statslåneräntan. vid 1994 års taxering med 70 % av 

statsläneräntan och vid 1995 lus taxering med 85 S-io av statslåneräntan. 

punkt 13 

Enligt punkt 6 av övergilngsbestämmelserna till lagen om skatteutjämnings

reserv skall vid beräkning av kapitalunderlaget för fysiska personer och 

dödsbon tas hänsyn till ett negativt kapitalunderlag vid övergången. Reg

lerna gäller vid 1992-1999 års taxering och de leder i förekommande fall till 

att räntefördelningen blir mindre och till att möjligheterna att göra avsätt- 687 



ning till surv iikar. Fiir handdsholagens del gäller enligt den här kommen te- Prop. 1989/90: 11 () 
rade punkten motsvarande ( tfaremot ökar inte survunderlaget eftersom det 

skulle komma ocksi1 dcliigarc som iir juridiska personer till godo). Med hän-

syn till de möjligheter som finns att genom uttag framkalla ett negativt un-

derlag för riintefördclning inför övergimgen har införts en regel för det fall 

att uttagen under heskattnings<"1r som taxerats 1991 överstigit såväl den skat-

temiissiga nettoinkomsten fdin bnlaget som hans andel av bolagets (civil-

riittsliga) resultat. Det kan tilliiggas att reglerna i punkten inte är tillämpliga 

p<I handelsbolagslxskattade dödsbon. 

punkt 14 

Enligt nuvarande regler i punkt 2 b av anvisningarna till 25 § får avdrag för 

viirdcminskning av viirmcpannor m. m. göras enligt särskild avskrivnings

plan efter en högre procentsats iin för byggnaden i övrigt. I det nya systemet 

finns inte denna möjlighet. De iildrc reglerna skall tillämpas om anskaff

ningen skett före ikrafttriiclandet av de nya reglerna. Bestämmelsen har i för

hi"dlande till lagr{1dsremissen kompletterats med ett klarläggande att utran

geringsavdrag och reparationsavclrag inte samtidigt kan komma i fråga. 

punkterna 15-17 

Av bcstiimmelscrna framgår att iilclre föreskrifter skall tillfönpas på dels 

markanliiggning som har anskaffats före ikraftträdandet, dels vissa utgifter 

som en nyttjanderiittshavare haft före den niimnda tidpunkten och dels utgif

ter för anslutningsavgift och anliiggningsbidrag före samma tidpunkt. Be

stiimmelserna föranleds bl. a. av att den nuvarande regleringen i ifrågava

rande hiinseende skiljer sig mellan inkomstslagen. 

punkt 18 

Genom reglerna i punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § KL ges 

nya bcstiimmelser angiicnde viirdcring av pågående arbeten som utförs till 

fast pris för vilka slutavriikning inte har skett. Reglerna innebär att samtliga 

indirekta kostnader inte liingre far omkostnadsföras det år de uppkommer. 

De nya reglana tilliimpas första gängen för arbeten som utförts under det 

riikenskapsitr som taxeras {tr 1993. Indirekta kostnader som medfört avdrag 

vid tidigare taxeringar behöver inte aktiveras. 

punkt 19 

Enligt iildre bcstiimmclser i punkt 8 första stycket av anvisningarna till 25 ~ 

far kostnad för reparation och underh{11l av fastighet fritt fördelas över en 

trd1rsperiod av den skattskyldige. Någon motsvarande bestämmelse har inte 

tagits in i de nya reglerna om beräkning av inkomst av näringsverksamhet. 

Den aktuella punkten reglerar den överg{mgssituation som uppkommer till 

följd härav. 
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punkt 20 

I nuvarande punkt I tredje stycket av anvisningarna till 28 * KL finns be

stiimmclser som innebiir att som skattemässigt ingående lagervärde för en 

fastighet som anskaffats före rörelsens påbörjande får användas det s.k. rea

vinsttaket vid den tidpunkten. Någon omedelbar beskattning sker dock inte 

enligt dagens regler. I det nya systemet föranleder ett sildant karaktiirsbyte 

uttagsbeskattning eller- om stt begärs- bibehållet anskaffningsviircle -enligt 

3 * 1 mom. tredje stycket SIL. Enligt punkten skall dock i fråga om fastighe

ter som skiftat karaktär före utgängcn av iir 1990 bestämmelserna i anvis

ningspunkten giilla. 

punkt 21 

För handelsbolag som förvaltar kapital intriiffar en förändring vid 1992 ~1rs 
taxering i och med att kapitalplaceringsaktier m.m. hänförs till inkomstsla

get niiringsverksamhet (jfr punkterna I och 2 av anvisningarna till 22 * ). De 

lindrade skattereglerna motiverar att delägarna inför övergången får ta ut 

tillgängar som avses i nuvarande 35 * 3 och 4 mom. till lägre pris iin mark

nadspris utan att beskattning sker enligt de t.o.m. 1991 <lrs taxering gällande 

siirskilda famansföretagsreglerna i 35 * I a mom. tredje stycket. 

punkt 22 

Enligt punkt 1 tredje stycket sista meningen av anvisningarna till 22 § be

skattas vinst vid avyttring av aktier e .cl. i handelsbolag i inkomstslaget nä

ringsverksamhet. Vid avyttring under år 1991 sker dock beskattning i in

komstslaget kapital under förutsiittning att innehavet av tillgangarna beting

ats av handelsbolagets näringsverksamhet. Detta giiller liven om beskatt

ningen - p<I grund av att hela köpeskillingen inte är känd vid avyttringstillfäl

let - i undantagsfall sker senare än vid 1992 ärs taxering (jfr 24 * 4 mom. 

SIL). Sker avyttringen redan under i1r 1990 beskattas vinsten i förekom

mande fall med tilliimpning av punkterna 2 och 3 av övergångsbestiimmcl

serna till SIL. 

punkt 23 

Vinst vid avyttring av aktier m.m. i ett handelsbolag beskattas i dag i regel i 

inkomstslaget tillfällig förviirvsverksamhet. Beskattningen sker fr.o.m. 1992 
års taxering i stiillct i inkomstslaget ni_iringsverksamhet (en unclantagsregel 

finns i punkt 22 av övergiingsbestiimmelserna). För enskilda näringsidkare 

gäller motsvarande i rr;iga om andelar i kooperativa föreningar. Mot bak

grund av den nya hesHimmel~en om karaktiirsbytc i 3 * 1 mom. tredje stycket 

SIL finns det ett behov att klarliigga att skiftet av inkomstslag inte innebär att 

anskaffningsvärdet för tillg{mgen ändras. Utgångspunkten för en framtida 

vinstberiikning - liksom för beräkningen av kapitalunderlaget enligt lagen 

om skattL'utjämningsrescrv - är således den en gång erlagda köpeskillingen. 

44 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 1 
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punkt 24 

Vid reavinstbeskattning tilliimpas for niirvarande den s.k. första kronans 

princip. Den innebiir att skattskyldigheten inträder först när kiipcskillingcn 

betalas eller blir tillgiinglig för lyftning. I punkt 4 a av anvisningarna till 41 * 
KL finns undantag fr[m denna princip för vissa fall då den den skattskyldige 

flyttar friin Sverige. Enligt anvisningspunkten skall i dessa fall skattskyldig

heten intriida vid tidpunkten för avyttringen. Enligt punkterna 2 oeh 3 i över

g<lngsbestiimmclserna till SIL skall första kronans princip övergångsvis gälla 

om avyttringen skett före utgiingen av {1r 1990. Hiir anges därför att de upp

hävda bestiimmelserna i anvisningspunktcn 4 a till 41 * KL fortfarande skall 

giilla vid s[1dana avyttringar som avses i dessa övergtrngsbestämmelser till 

SIL. 

punkt 2.'i 

Den nya obligatoriska <irsskiftesregeln i punkt 4 av anvisningarna till 41 * 
skall tilliimpas första g[mgcn vid 1992 t1rs taxering. Bestiimmclscn innebär 

bl.a. att en intiikt som uppburits i början av <lr 1991 och som avser 1990 inte 

skall beskattas vid 1992 :'1rs taxering. Eftersom den skattskyldige vid 1991 års 

taxering - enligt dit giillande regler - inte behövde redovisa en intäkt av detta 

slag skulle denna helt undg[t beskattning. Övergi\ngsbestämmelsen - som 

oeks(1 gäller utgifter kring iirsskiftet 1990-1991 - innebär i detta fall att in

komsten blir beskattad vid 1992 {1rs taxering utan hinder av de nya reglerna. 

Övcrgimgshestiimmclsen har utformats i enlighet med vad lagräder föresla

git. 

punkt26 

Äldre hestiimmelser om skattefrihet för viss del av avgtmgshidrag och av

g[ingsersiittningar tilliimpas om anstiillningen har upphört före ikrafttriidan

det. 

punkt 27 

Överg;\ngsregcln innebiir att kostnadsersättningar som utbetalas efter den 1 

januari 1991 men som avser tid dessförinnan också iir skattefria. 

punkt 28 

De nya reglerna om beskattning av avtalsgruppsjukpenning (AGS) tillämpas 

inte om försiikringsfallct har inträffat före ikraftträdandet. 

punkt 29 

Regler om avtrappning av det siirskilda grundavdraget för folkpensionärer 

mot inkomst av passiv niiringsvcrksamhet. inkomst av kapital och förmögen

het för taxeringsåren 1992 och 1993 har tagits in i denna punkt. 

punkt 30 

Punkten innehitller en övergångsregel avseende tidigare meddelade öwr

gangshestämmelser till föreskrifter i lagen. 
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12.2 Lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt 

I .~ I mo111. 

Momentet motsvarar - med en redaktionell ändring - nuvarande 1 * första 

stycket. 

I~ 2 1110111. 

I momentet klargörs att fysiska personer och dödsbon skall betala statlig in

komstskatt dels för förvlirvsinkomst, dels för kapitalinkomst. 

I~ 3 mom. 

I momentet anges att andra juridiska personer än dödsbon skall betala statlig 

inkomstskatt för inkomst av niiringsverksamhet. 

I ~ .+ och 5 1110111. 

Momenten motsvarar nuvarande 1 §andra och tredje styckena. 

2 ,I; I mom. 

Fihsta s1yckc1 har utökats med de hänvisningar som nu finns i 3 * för~ta 
stycket. I förh~lllandt: till lagddsremissen har hänvisningarna begränsats nå

got genom att hiinvisning nu inte görs till 17 *och vissa upphävda lagrum. 

Nuvarande andra stycket har utgått eftersom vinstdelningsskatten skall 

upphörei. 

Andra s1ycke1 motsvarar nuvarande 3 ~ andra stycket. 

Fjiirde-{lttonde styckena innehiillcr bestämmelser som crsiitter och kom

pletterar de bestiimmclser i KL vartill hiinvisning sker i första och andra 

styckena. J\v 1redje stycket framg<'ir att bestiimmclserna i fjärde-attonde 

styckena endast gäller för juridiska personer utom dödsbon. 

I jjiirt!e stycket bchundlas frägun om beskatt111ngsi1r för juridiska personer 

utom dödsbon. Bestämmelserna innebär ingen ändring i sak. Tidigare regle

rades fri\gan enbart genom hänvisning till 3 *KL. Eftersom fysiska personer 

och dödsbon fortsiittningsvis inte skall fil tillämpa brutet räkenskapsår utan 

dispens behövs ett siirskilt stadgande i SIL. Huvudregdn i första meningen -

att beskattnings<lrct utgörs av det räkenskapsar som slutat niirmast före tax

eringsäret - gäller för juridiska personer som är bokföringsskyldiga enligt 

bokföringslagen. Resten av stycket är tillämpligt för juridiska personer som 

inte är bokföringsskyldiga - huvudsakligen stiftelser och föreningar som inte 

driver näringsverksamhet. 

I femte stycket anges att all inkomst hänförs till en enda förvärvskälla. Av 

1 * 3 mnm. följer att denna förvärvskälla är hänförlig till inkomstslaget nä

ringsverksamhet. 

Genom bestämmelsen i .1jiitte srycket hänförs i fråga om juridiska personer 

löpande kapitalavkastning. reavinst och skattepliktig lotterivinst till intäkt 

av näringsverksamhet. Det är här fråga om intäkter som för fysiska personer 

och dödsbon iir hiinförliga till inkomst av kapital. 

Bestiimmelserna i .1jundc stycke! utgör en motsvarighet på kostnadssidan 
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till bc:st:i111111c:Is,·rn;1 i sj:itte stycket. 

I 1i11011dc st_ffket - Slllll iir iindrat i förh;illande till lagrildsremissc:n - h;invi

sas i friiga 0111 hc:riikning <l\ reavinst L'lkr rcafiirlust vid avyttring av fastighet 

L'lkr hostadsr;itt i s.k. iikta hostadsr:ittsfiirc:ning o.d. till vissa moment i 25 
och 26 ~~-

I lagradsremissen hade: i L'lt nionde: styckL'l tagits in en besUimmelse om 

att punkterna :; :'i av anvisningarna till 2 I ~ KL inte tilHimpas. Dc:nna hc:

st:immc:ls'' har nu utgittt. 

1 s , - , __: lllll/11. 

Andringarna i 1110111..:ntl't föranleds av sammanföringep av inkomstslagen ri_i

rc:lsc:. jl irdhru ksfast ighet l ich annan fastighet till n:iringsverksamhet. 

l -~ 3 11/tl/11. 

Av/iirsta stycket framgar att kretsc:n av modnföretag som med skattemiissig 

n:rkan kan ge: och ta c:nwt knill'l'rnbidrag har utvidgats med sparbanker. Vi

dare skall koncernbidrag kunna ges och tas i de fall dotterföretaget :ir en 

c:konomisk fiirening undn fiirutS:ittning att minst 911 (-;-av insatskapitalet in

nehas a\· nwderförc:tagc:t (jfr kommentaren till nya fjiirde stycket). Vid 

denna b,·riikning bnrtses fr[L11 ewntuella förlagsinsatser enligt 5 kap. lagen 

( (lJX7:667) 0111 ,·konomiska föreningar (jfr avsnitt X.9). 

Villkoret i fiip;ta stvcket a har omformulerats. \Ju anges explicit vilka ka

tegorin av förc:tag som iir uteslutna frim möjlighc:tc:n att ge eller ta emot 

konc,·rnbidrag. 

Syftet med reglerna i 1111rnra11de tredie stycket iir att iigaren av ett fostig

hetsforvaltamle famansaktieholag inte skall kunna kringg{1 begränsningarna 

i liineuttag tr;u1 fastighetsfiin·altandt• bolag genom att i form av koncernbi

drag slussa ett ii\ersklitt frim fastighc:hfiirvaltningen till ett riirelsedrivande 

hlllag och d:irefter t;L ut överskottet som avdragsgill lön. I det nya systemet 

blir de skattemiissiga effekterna av uttag genom lön resp. utdelning i stort 

sett likviirdiga. Spiirregeln behiivs lhirför inte t:ingre. 

Rest;immdsc:n i 11111·arc1111/ef(•mtc stycket behiivs inte eftersom beskattning 

alltid sker i inklHmtslaget niiringsverksamhet. Siirregeln i nurnrwulc .1jii11e 

st_rckct iir ocksa ohchiivlig eftersom rederirörelse: m.m. inte längre siirbe

handlas. 

Enligt en siirskild skattdlyktsrcgel i 2 * 12 mom. (nuvarande 3 *tredje 

styckL'l) skalls. k. Luxemburgbolag .. er11igt denna lag betraktas som svensk 

c:kllnomisk fiirc:ning ... BesUmmelsen avser utWndska företag (bolag eller an

nan juridisk persllll) som viisentligc:n för\'altar eller driver handel med viirde

papper etc. under förutsiittning att den verkliga ledningen utövas hiir och 

att företaget ;igs - direkt l'lkr indirc:kt - hurndsakligen av svc:nska fysiska 

personer. I dl'! nrn jjiirtle stycket anges att s[1dana företag inte omfattas av 

kl rncern hid rag~regk rna. 

Övriga ;indringar i momentet iir redaktionella. 
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2 * ../ 1110111. 

I Firslil stycket anges de typer av fusioner för vilka kontinuitetsreglcrna giil

ler. Undantag giirs för niirvarande för företag som bedriver handel med fas

tigheter eller penningrörelse. All tkssa företag undantagits hiinger friimst 

samman med all tillgi1ngarna i s[1dana företag kan skifta skattemiissig karak

tiir genom fusionen. I det nya systemet giiller - med vissa mindre undantag

samma skatteregler för oms;ittnings- och anHiggningstillgi1ngar. Undantags

regeln har diirför slopats. 

Ändringarna i jjiirdc och .,j1111dc strckena iir av redaktionellt slag. 

Slopandet av det 11111·cm1111/c 1)110111/c stycket föranleds av att vinstdelnings

skatten upphör. 

A11011de stycket. som iir nytt i fiirh[1llande till lagr<"idsremissen. utgör en 

motsvarighet till nuvarande besliimmelser i 10 *FAL. Bestiimmelserna om

fattar till skillnad mot vad som g;iller nu iivcn undersknll (rea förlust) vid av

yllringar av kapitalplaceringsaktier m.m. 

Best:immelsen i 11io11dc stycket iir ny (jfr avsnitt 8. 7.4 ). Den innebiir all 

avdrag intl' medgl's vid en iiverli1tclse av fastigheter. aktier m.m. inom en 

grupp av fört:tag i intressegemenskap (som delta begrl'pp för niirvaramk iir 

definierat i KL) som sker med förlust. I stiillet tar det övertagande företaget 

över ingiingsviirde. avskrivningsplan m. m. 

Bestiimmelsen i tionde stycket innebär att man vid beskattningen bortsl'r 

fr{1n en konct:rnintern avyttring av s;ldana aktier eller andelar som innehas 

av organisalllriska skiil. Undantag har hillills gjorts för aktier och andelar i 
fastight:ts- och kapitalförvaltande företag. I dl't nya systemet bortfaller be

hovet av detta undantag. I övrigt har regleringen beh{dlits. Att beskatt

ningen sker i niiringsverksamheten innebiir bl. a. all avdrag medges endast 

för verkliga förluster. I !ar det ifri1gavarande företaget i niigot skede tömts 

p<i vinstmedel kan allts<i en förlustlK'riikning som bygger p{i en jiirnförelse 

mellan försiiljningspris och ursprungligt anskaffningspris behöva korrigeras. 

Uttrycket "utliindskt bolag'" har ersatts med '"utliindsk juridisk person'" p{1 

grund a\· den tidigare införda definitionen av utliindsk juridisk person i 16 * 

2 mom. (prop. 11JX9/9!J:-17. SkUl6. SfS l1J8!J: 10-10). H~invisningen till he

s!iimmelserna i 35 * 3 mom. iittonde stycket Kl. har tagits bort som en an

passning till de slopade bestämmelserna om interna aktieiiverbtelsl'r. Öv

riga iindringar iir av redaktionell karaktiir. 

Bestiimmt:lsen i eljie .11ycket (nuvarande tionde). som iindrats i förhi1llande 

till lagr<'1dsre111issen. har anpassats till den generella uttagsbestiimmelsen i 

punkt I fjiirde stycket av anvisningarna till 22 ~ KL. Av undantagsregeln i 

niimnda anvisningspunkt torde följa att uttagsbeskattning i allmiinhet inte 

skall ske vid fusion. Bestiimmelsen i elfte stycket siikerställer att u!lagsbe

skattning inte i n{1got fall sker vid s;1clan fusion som avses i första stycket. 

Best~immelsL'n i n111·11m11de elfie stycke!, som innebiir kontinuitet i beskatt

ningen i de fall di1 reavinstbeskattad egendom delas ut till ett företag som iir 

frikallat fdn skattskyldighet för utdelningen. föreslogs slopad i lagri1dsre

missen. Som fap·cldet p;ipekat finns ocksi1 i det nya systemet behov av en 

s[1dan hL'Stiimmelsc chl utdelning sker till en mottagare som inte iir skattskyl

dig för utdelning och utdelningen inte utlösl'r uttagsbeskattning hos det ut-

Prop. 1989/90: 110 



delande företaget. En sådan bestiimmclsc har tagits in i tolfte stycket. Be- Prop. 1989/90: 110 
stämmclscn avser även icke reavinstbeskattad egendom, t.cx. lager och in-

ventarier. Av allmänna principer följer att en viss beskattning av det utde-
lande bolaget kan ske även i sadana fall. Om utdelningen utgörs av varulager 
skall således det utdelande företaget ta upp det bokförda värdet som skatte-

pliktig intäkt medan mottagaren 11 andra sidan får avdrag med samma be-
lopp. I fråga om inventarier och liknande tillgirngar minskas avskrivningsun-

derlaget hos det utdelande företaget med det skattemässiga restvärdet. 

2 .~5 mom. 

Enligt de nuvarande bestämmelserna i momentet får förlust eller underskott 

som uppkommit före eller i samband med vissa överlåtelser inte avräknas 

frim inkomst som tillfallit företaget efter överlåtelsen. En motsvarande be

stämmelse om förlustavdrag finns i nuvarande 3 s femte stycket FAL. Den 
ändringen har gjorts att ordet förlust tagits bort. Detta innebär ingen iindring 

i sak i det nya systemet. 
Uppkommer underskott i en förvärvsk~i!la medges i det nya systemet av

drag för underskottet från intiikterna i förvärvskällan niirmast följande be

skattningsiir. Som bestämmelserna i momentet är utformade hindrar de -om 
rekvisiten för deras tillämpning föreligger - även att ett underskott förs vi

dare till det följande beskattningsi1ret. Någon särskild motsvarighet till be

stämmelsen i 3 s femte stycket FAL behövs därför inte. 
Bestämmelsen i nm·ara11de fjärde stycket har förlorat sin aktualitet och har 

diirför slopats. 

2 -~ 6 111011!. 

Bestämmelsen reglerar liksom hittills försiikringsföretagens beskattning. 
Den term som hittills anviints - försiikringsanstalt - har i momentet genom
gående hytts ut mot försäkringsföretag. 

I det nya fjiirdc stycket görs en hiinvisning till den nya lagen om avkast

ningsskatt pil pensionsmcdel. 
Av den första meningen i det nya stycket framgiir att nettointäkt av sådan 

kapital- och fastighetsförvaltning som avses i tredje stycket, dvs. nettointäkt 

med undantag av den del som belöper på P-försäkring och den kollektivavta

lade avgångsbidragsförsiikringen skall beräknas enligt reglerna för närings

verksamhet i SIL. 
Förslaget inncbiir att den hittillsvarande schabloniscrade beskattningen av 

K-försäkringskapitalet upphör. varför behov saknas av nuvarande fjärde -
tionde styckena. För att uppnå likformighet mellan K- och P-försäkringar 

slopas spärregeln i nuvarande fjärde stycket. 

Sammanfattningsvis innebär ändringarna i 2 * 6 mom. SIL följ~mde. 
I första stycket - oförändrat i sak -- definieras !ilförsäkringsföretag och 

skadeförsiikring.1företag. I andra stycket - oförändrat - behandlas under

stöd.~föreningar. I tredje stycket - oförändrat i sak - anges vilken del av ett 

inländskt livförsäkringsföretags kapital- och fastighetsförvaltning som skall 

beskattas enligt bcstämrnelscrna i momentet. I det nya fjärde stycket hänvi

sas till övriga bestämmelser för beskattning av K-försäkringskapitalets av- 694 



kastning och till den nya lagen om avkastningsskatt. 

Livförsiikringskapitalct kommer s{1ledes enligt förslaget att heskattas på 

följande siitt. Kapitalets avkastning heriiknas som pii samma sätt för de två 

typerna av livförsiikring enligt reglerna för beräkning av inkomst av niirings

verksamhet. En hänvisning till dessa regler görs niimligen i det nya fjärde 

stycket for ''P-försäkringskapitalets"' del, medan "K-försäkringskapitalct" 

ligger kvar i SIL och alltsii följer tilHimpliga bestämmelser i den lagen och 

andra bestämmelser till vilka SIL kan hiinvisa. Den viktigaste omständighe

ten torde vara att ingen del av livförsiikringskapitalets avkastning kan ligga 

till grund för avsättning till surv, eftersom livförsiikringsföretag iir undan

tagna frän tilliimpning av den särskilda lagen om surv. Den skattesats som 

anges i SIL tilHimpas sitlunda för det kapital som "ligger kvar'' i SIL. dvs. K

försäkring. medan de skattesatser som a11ges i avkastningsskattclagen tilläm

pas för det kapital som beskattas enligt den lagen. 

Ändringen i femte stycket (nuvarande elfte) föranleds utöver redaktio

nella ändringar av slopad avdragsriitt för avsiittning till vissa fonder. Till 

dessa fonder hör för niirvarande reglcringsfonden för trafikforsäkring och 

utjiimningsfonderna. De iindringar som gjorts i .1jiit1e stycket (nuvarande tolf

te stycket) föranleds av att avdragsrätten för avsiittningar till dessa fonder 

slopas (jfr avsnitt 8.8.3). Den slopade avdragsriitten föranleder ocksi1att1111-

t•11r1111tlc trellmule, jjortonde, femtonde, artonde och nittonde styckena kan tas 

bort och att ändringar far göras i nuvarmule tjugondC' stycket. Särskild reserv

fond för ömsesidig försiikringsanstalt för husdjursförsäkring förekommer 

inte liingre. Bestiimmclsen om denna i nuvarande tjugonde stycket har diir

för slopats. 

2 * 7 1110111. 

Ändringen i andra stycket föranleds av att begreppet annan fastighet inte 

längre ligger till grund för beskattningen, Bestiimmelscrna ifjiirde stycket om 

att inkomsten för bcriiknas enligt bokföringsmässiga grunder utgår eftersom 
sådan beriikning alltid skall ske i niiringsverksamhet. 

I sista stycket har funnits hänvisningar till olika lagrums bestämmelser för 

schablonbeskattade en- och tvi1familjsfastigheter. Hiinvisningen till punkt 10 
av anvisningarna till 24 * KL. som bdiandlar (ivergirng till hokföringsmässiga 

grunder utg{1r. Hiinvisningen till punkt 2 a andra stycket av anvisningarna till 

36 * är obehövlig eftersom den besUimmelsen ersätts av bestämmelserna i 

25 * 4 mom. De materiella hestämmelser som avses med hänvisningen till 

anvisningspunkter till 41 a * KL tas in i momentet. 

2 ~ 8 mom. 

I andra stycket har kravet på att huvudsakliga verksamheten' skall avse rö

relse slopats med hänsyn till hopslagningen av inkomstslagen och det förhål

landet att kapitalassociationer inte torde kunna uppträda som ekonomiska 

föreningar. Av l kap. I * lagen ( 1987:667) om ekonomiska föreningar fram

gitr att det måste vara fråga om en affärsmässigt organiserad verksamhet i 

vilken medlemmarna skall vara aktiva på visst sätt för att en ekonomisk för

ening skall anses föreligga. Föreningens huvudsakliga verksamhet skall där-
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för inte kunna vara nägon annan än näringsverksamhet. Prop. 1989190: 110 
De justeringar som gjorts i tredje och Jjiirde styckena föranleds av att för-

eningens hela verksamhet beskattas i en förviirvskälla. 

Enligt äuondc stycket har Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket 

Sveriges stadshypotekskassa och Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag 

( SBAB) rätt till avdrag för avsättning till reservfond upp till en viss nivå. 

En likartad regel finns för hypoteksföreningarna. Dessa bestämmelser får 

omprövas Hingre fram i samband med att ställning tas till bl.a. fr{1gan om de 

ifr~igavarande inriittningarna skall omfattas av survlagstiftningen (jfr avsnitt 

8.8). 

2 .~ () 1110111. 

I det nya systemet finns för aktiebolag och ekonomiska föreningar bara ett 

inkomstslag. i\ndra stycket har iindrats med hänsyn hiirtill. Ändringar av 

samma karaktiir har gjorts i tredje och fjiirde styckena. I tredje stycket har 

vidare en hiinvisning till en redan upphiivd bestämmelse tagits bort. Med 

hänsyn till att fämansföretagsreglerna flyttats har hänvisningarna i tredje, 

sjiitte och sjunde styckena ändrats. 

2 ~ I 0 1110111. 

I momentet har de nya bestämmelserna om beskattning av investmentföre

tag och aktiefonder tagits in (jfr avsnitt 8.8. l). 

Att reavinst pii aktier och andra reavinstbeskattade värdepapper inte iir 

skattepliktig och rea förlust inte avdragsgill anges iförs/ll stycket punkt I. Ge

nom hiinvisningen till 27 * 1 mom. anges vilka slags värdepapper som avses 

(jfr avsnitt 6.5.5 och specialmotiveringen till 27 * 1 mom. ). 

Med viirdet i första stycket punkt 2 vid beskattningsårets ingäng av sådan 

egendom som avses i punkt I försds marknadsviird..:t. I fråga om marknads

not..:rade aktier ..:te. föreligger ingen svårighet att fastställa detta. Beträf

fa.nde andra s{1dana viirdepapper får viirdet uppskattas. Omfattar beskatt

nings!1rct kortare eller liingrc tid än tolv m!mader skall intäkten jämkas med 

hiinsyn härtill. 

Avdragsriitten för utdelning bcgriinsas inte till mottagen utdelning. Be

griinsningen inncbiir endast att utdelningsavdraget inte far föranleda att 

skattemiissigt underskott uppkommer eller ökar. 

I andra stycket har definitionen av invcstmentföretag tagits in. Till skillnad 

fr;'rn nuvarande definition i 7 * 8 mom. tredje stycket ing{1r inv..:stmentförc

tag inte i gruppen förvaltningsföretag. Kravet på att aktierna eller andelarna 

iigs av ett stort antal fysiska personer utesluter enligt praxis inte juridiska 

personer i iigarkretsen (se avsnitt 8.8. l ). Definitionen har utformats i enlig

het med detta. 

Att di: nya r..:gkrna om inkomstberäkningen för investmentföretag gäller 

for alla aktiefonder anges i tredje stycket. Med aktiefonder förstås inte bara 

si1clana fond..:r pi1 vilka aktiefondslagen (1974:931) i sin helhet iir tilliimplig 

utan även allemansfonder enligt lagen ( 1983:890) om allemanssparande. ak

tiesparfonder enligt lagen ( 1978:428) om aktiesparfonder och försäkrings

premiefonder enligt lagen ( 1989: I 079) om livförsäkringar med aktiefondsan

knytning. 
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2 * 12 1110111. 

Bestiimmelserna i nuvarande 3 § tredje stycket har flyttats till momentet. 

2 ~ 13 11101/l. 

I detta moment har införts bestämmelser om beskattningen av fi\mansföre

tag i vissa fall. Bestiimmclserna har på lagråde1s inrt1dan preciserats jiimfört 

med lagriidsremissen. 

I .fiJrsta stycket angt's att famansföretag inte har avdragsrätt för kostnader 

för anskaffande av egendom, ersättning för lokal eller nedskrivning av låne

fordran niir motsvarande belopp beskattas som intäkt av tjiinst enligt punkt 

14 första. andra. femte eller sjunde stycket av anvisningarna till 32 * KL 

Beträffande ersiittning för lokal har företaget dock alltid rätt till avdrag för 

belopp som motsvarar marknadsmässig hyresersättning. 

Av andra stycket framgär att företaget vid delägares eller närståendes för

viirv av egendom fr:111 företaget till ett pris som understiger marknadsviir

det - utom i de fall niir beskattning skett enligt punkt 14 första stycket av 

anvisningarna till 32 * KL vid företagets förvärv av egendomen i fräga - skall 

beskattas för skillnaden mellan vederlaget och marknadsvärdet. På samma 

siitt sker uttagsbeskattning när företaget gett företagsledare eller närstående 

person lt111 till fördelaktig riinta. 

Tredje stycket innehåller bestämmelsen om fämansföretags rätt till avdrag 

för tantiem. vilken tidigare var införd i punkt 1 av anvisningarna till.+ l § KL 

2 -~ I../ lllOlll. 

Av första stycket framgär att för juridiska personer utom dödsbon för förlust 

vid avyttring av aktier. andelar och andra finansiella instrument som avses i 

27 * I mom. dras av endast mot vinst vid avyttring av egendom av samma 

slag. Uppkommer underskott får detta dras av vid beräkningen av det sam

lade resultatet av avyttringar av det aktuella slaget niirmast följande beskatt

nings~ir. 

I andra .Hyckel görs undantag från begränsningsregcln för tillgi111gar be

trMfande vilka innehavet betingats av verksamhet som bedrivs av den skatt

skyldige eller niirstående företag. Stycket har utformats med utgångspunkt i 
reglerna om skattefrihet för aktieutdelning i 7 § 8 mom. tredje stycket. 

2 * 15 1110111. 

I momentet har tagits in en motsvarighet till de regler om spärr mot förlust

avdrag vid ägarskifte i fiimansföretag som finns i nuvarande 8 * FAL. Sp:ir

ren inr11:biir att ett underskott inte far föras vidare till det följande beskatt

nings<iret. Bedömningen av om ett ägarskifte ägt rum görs med hänsyn till 

förhf1llandena vid utg~111gen av beskattningsäret och ingirngen av det närmast 

föregäende beskattnings{1ret. 
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2 * /6 1110/ll. 

Momentet inneh[1ller motsvarigheter till de regler om spihr mot förlustav

drag snm finns i nuvarande 9 * FAL Med den nya utformningen innebär 

reglerna att avdrag för underskott inte får göras i en spiirrsituation. 

3 *I mom. 

I momentet ges en allmiint h11\lcn avgränsning av inkomstslaget kapital samt 

vissa exempel pii de vanligaste inkomsterna. 1 första meningen anges att till 

intäkt av kapital hiinförs. förutom avkastning och vinster, även andra intäk

ter av egendom. alla i den mfin intiikten inte iir att hänföra till näringsverk

samhet (jfr specialmotiveringen till 21 * KL). Med andra intäkter avses i 

första hand siidana som nu enligt 35 * 1 mom. I KL beskattas i inkomstslaget 

tillfällig förviirvsverksamhet. Exempel härpå är beht1llen handpenning dit 

köpeavtal hävts (RÅ 1958 ref 33) och int:ikt som ut\{maren erhåller i sam

band med s.k. blankningsaffärer. Ytterligare kan niimnas att detta kan gälla 

intiikter som har samband med siiviil egendom som innehas som st1dan som 

tidigare innehafts. Exempel pi"1 det senare iir om den som avyttrat egendom 

senare skulle bli beriittigad till ytterligare ersättning. Diiremot avses inte in

tiikter av sadan egendom vars viirde hiirrör fdm den skattskyldiges eget ar

bete, som vid hobhyverksamhet. Överskott i hobbyverksamhet beskattas i 

inkomstslagd tjänst (jfr avsnitt 5.2). 

Även om uttrycket egendom som anviinds i lagtexten närmast för tanken 

till tillgfmgar s:1 omfattar inkomstslaget pa det siitt som närmare framgår av 

de siirskilda bestiimmelserna om detta även vissa förpliktelser - nämligen 

si1dana som uppkommit vid utfärdande av optioner och vid ing[1ende av ter

minsavtal. Däremot avses med avyttring av förpliktelser inte överlåtelse av 

skuld eller amortL'ring p{1 skuld (jfr avsnitt 6. 7. I). 

121 ~KL anges vad som avses med niiringsvcrksamhet och i 22 ~KL vilka 

intäkter i enskild niiringsverksamhet som skall tas upp till beskattning i in

komstslaget näringsverksamhet. Annan avkastning av egendom iin som där 

anges. tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Det giiller t.ex. avytt

ring av aktier och fastigheter. Det giiller även löpande avkastning av t.ex. 

aktier som inte iir omsiittningstillgimgar i niiringsverksamheten. 

I andra stvcke1 tas in en erinran om att utdelning frim fiimansföretag och 

vinst vid försäljning av aktier i si1dana företag i viss utstriickning skall beskat

tas som inkomst av tjänst enligt vad som närmare anges i 12 morn. 

Tredje s1yckct som saknade motsvarighet i lagradsremissen innehäller reg

ler för det fallet att tillgfö1gar förs över till näringsverksamhet. En sädan 

överföring innebär enligt de generella reglerna för näringsverksamhet att 

tillgångarna anses anskaffade till marknadsviirdet vid tidpunkten för överfö

ringen. Genom hestiimmelserna i tredje stycket föranleder en överföring till 

marknadsvärdena en vinstbeskattning som om tillgångarna vid övergången 

avyttrats till dessa värden. Om elen skattskyldige begär det sker dock inte 

nagon slidan avskattning men i det fallet g<h tillgångarna in i näringsverk

samheten med sina ursprungliga anskaffningsvärclen. 

Prop. 1989/90: 110 

698 



3 ~ 2 1110/ll. 

I detta moment tas i första stycket in grundHiggande regler om avdrag i in

komstslaget kapital. Dessa innebär att avdrag far göras för omkostnader för 

intiikternas förviirvande. för reaförluster. som inte avser lös egendom för 

personligt bruk (jfr 30 ~ ). samt för ränteutgifter även om de inte utgör så

dana omkostnader. Av 4 mom. framgar att tomträttsavgiild och vissa andra 

ränteliknande utgifter skall jiimställas med ränta. Bostadsräntor och tomt

riittsavgiilder kan i allmänhet inte ses som omkostnader för förvärvande av 

n{1gon skattepliktig intäkt, eftersom nyttjandet av egen bostad inte skall tas 

upp som intiikt. men skall iindå fä dras av i inkomstslaget kapital. 

I andra stycket finns regler om begränsad avdragsrätt för ränteutgifter. 

Riinleutgifter fär alltid dras av till fulla viirdet mot riinteintiikter. I 3 * 
4 mom. anges bl.a. att med riinteutgift jämställs tomträttsavgiild. utgift för 

förtida inlösen av l{m och avdrag pii grund av riintefördelning. Reaförluster 

p<i marknadsnoterade fordringar utställda i svenska kronor skall också be

handlas som riinteutgifter (29 * 2 mom. SIL). 

Av 29 * 2 mom. framgi1r dessutom att med ränteintäkt jämställs reavinst 

p{1 marknadsnoterade svenska skuldebrev. Diiremot räknas inte avkastning 

p~t st1dana finansiella instrument som skall beskattas som aktierna till sådan 

riinta mot vilken riinteutgifter alltid får kvittas till 100 r;{. Det gäller t.ex. 

ränta pil konvertibla skuldebrev och vinstandclshln (jfr avsnitt 6.5.5). 

Om riinteutgifterna iir större än ränteintäkterna för skillnaden dras av 

utan begriinsningar upp till ett belopp av 100 000 kr. För skattskyldiga under 

l~ ;\r är griinsen JO 000 kr. Samma gräns gäller vid inkomstberiikningen i ett 

handelsbolagsbeskattat dödsbo. Riinteutgifter som skjuter över belopps

griinsen iir avdragsgilla till 70 f,',(,. Genom en hiinvisning till tredje stycket och 

4 tnom. anges att det gäller högre gränser för full avdragsrätt för delägare i 

fatnansförctag resp. niirings_idkare som skall göra s.k. räntefördelning. 

I tredje s1yckct finns bestämmelser som ger deliigare i fämansföretag ökat 

utrymme for fullt ränteavdrag. Efter förslag av lagråde! har bestämmelsen 

flyttats frtm 12 mom. och kompletterats med ..:n hänvisning till 24 § I mom. 

I fjärde stycke! finns huvudregeln om begriinsning av avdragsrätten för 

reaförluster till 7U r,:;. av förlusten. Hiir anges också att undantag fdn av

dragsbegriinsningen finns i 27 * 5 1110111. och 29 * 2 mom. Det gäller aktier 
m. m. resp. fordringar m.m. utstiillda i svenska kronor - om de iir marknads

noterade. 

I femte s1ycket har tagits in en motsvarighet till elen nuvarande bestämmel

sen i 39 * 1 mom. andra stycket KL att förvaltningskostnader bara får dras 

av i den miln de överstiger 1 000 kr. 

.\jiitrc stycke! innehåller en motsvarighet till nuvarande bestämmelser i 

punkt 5 av anvisningarna till 36 * KL att avdrag inte medges för inköp av 

lottsedel eller annan insats i lotteri. 

Momentet har utformats med beaktande av lagrådets synpunkter. I lag

r{1dsremissen saknas dock motsvarighet till beloppsgränsen LO 000 kr. för 

handclsbolagsbeskattade dödsbon. 

Prop. 1989/90: 110 

699 



3 .~ 3 11101/1. 

I detta moment finns nya regler om heskattning av intiikter av hl. a. uthyr

ning av privathostiider samt andrahandsupplåtelser av hytesHigcnheter. Reg

lerna behandlas niirmare i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.6). Utöver 

vad som anförs <.liir kan följande nämnas. 

Inledningsvis anges att det egna brukandet av privatbostadsfastighet och 

privatbostad. vari inrliknas ~iven närst;'1endes brukande. inte skall föranleda 

ni"1gon inkomstbeskattning. Däremot skall intäkt av uthyrning eller annan 

upplMelse beskattas som intiikt av kapital. Detta gäller även intäkter av av

yttring av alster eller naturtillgtlllgar frän fastigheten. som t. ex. trädgårds

produkkr eller avverkad skog. Även uthyrning av privatbostad som är belä

gen i utlandet faller in här. 

I detta ~ammanhang bör nämnas att utländsk fysisk person. som inte är 

bosatt hiir i riket. iir skattskyldig för inkomst av här beHigen privatbostads

fastighet din privathostad. Detta framgär av 6 * I mom. SIL. 

Av lret!je s1ycke1 framg<lr att avdrag medges frfö1 sädan intäkt som niimns 

i andra stycket. Regeln iir utformad så alt ett 4 000-kronorsavdrag medges 

från intiikt som hiirriir frtlll avyttring av alster eller naturtillgångar från fas

tighet. Frim uppli1telseintiikter medges därutöver avdrag med 20 ';~(. av hy

resintiikten i fr{1ga om iigt smähus och i övriga fall med den hyra eller avgift 

som uthyraren haft för det upplåtna utrymmet. 

Lagrådet har hiirvid föreslagit uttryckssättet att avdraget skall medges '"för 

varje fastighet. bostad eller Higenhet'". För att klargöra att avdraget endast 

belöper per ägd en- och tvåfamiljsfastighet eller innehavd bostadsrätts- eller 

hyresHigenhct bör dock i stället anges ''för varje primtbostadsfastighet. pri
vatbostad eller hyreslägenhet"'. 

Niimnd;1 avdragsmöjlighet bör inte finnas när intäkten härrör frän upplå

tarens eller niirst:kndes arbets- eller uppdragsgivare. I s[1dant fall bör. som 

lagradet föreslagit. avdrag kunna medges i samma utstriickning som giiller i 
fraga om famansföretag till vilka hänvisas i fjärde stycket. dvs. avdrag med

ges med skäligt belopp. 
Den del av uthyrarens avgift till bostadsförening eller bostadsakticbolag. 

som belöper p{i det som uthyrts och som inte är att anse som kapitaltillskott. 

förcsl~is förbli avdragsgill. Definitionen av vad som menas med kapitaltill

skott har överförts till besliimmelsen fran punkt 3 andra stycket av anvisning

arna till 39 S KL. 

I momentet har vidare samlats den nuvarande bestiimmelsen i punkt 9 

andra stycket av anvisningarna till 25 * KL om avdrag för ränteutgift när en 

fastighet eller bostadsrättsliigenhct övergår från att redovisas i inkomstslaget 

niiringsfastighet till att beskattas enligt reglerna för privatbostad. Vidare har 

tillagts en bestiimmelse av motsvarande slag beträffande inkomstriinta. 

Lagrddel har föreslagit vissa redaktionella ändringar i momentet. vilka bör 

genomföras. 
Vidare har bestiimmelserna i punkterna 2 och 4 av anvisningarna till 4 l a S 

KL om beskattning av utdelning och kapitalavkastning från samfällighet 

överförts hit. 

.Sjiitte sl_\'cke1 som fatt en annorlunda utformning än i lagrådsremissen sä-
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kerstiiller att utgifter och intäkter inte dras av tva gånger eller lämnas ohe- Prop. 1989/90: 110 
skattade dit cgcndom som tidigare ingått i näringsverksamhet på grund av 

iindradc fiirhilllanden i stället utgör privathostadsfastighet eller privatbos-

tad. Lagrcltlet har framh{11lit att tillämplighcten av bcstämmclsen i remissen 

torde förutsiitta att redovisningen av näringsverksamheten upphört vid be-

skattningsilrcts ingimg. I annat fall torde enligt lagri1det föregäende års ut-

gi1cndc fordran eller skuld i1terkomma som ing[1ende poster i näringsverk-

samheten för heskattnings[iret. I och med att t.ex. en fastighet övergår till 

privatbostadsfastighet skall cmcllcrtid inte liingrc i skattehänseende hänsyn 

tas till balansposter som är hänförliga till fastigheten. En regel av det ak-

tuella slaget behövs därför iivcn för t.cx. det fallet att en mangårdsbyggnad 

mcd tillhörande tomt p~! en jordbruksfastighct iindrar karaktär till privatbos-

tad (jfr punkt I nionde stycket av anvisningarna till 24 * KL). 

3 ~ ./ 1110111. 

Momcntcts första stycke motsvarar nuvarandc punkt 5 av anvisningarna till 

39 *KL. 
I andra stycket har tagits in bestämmelser om avdrag för s.k. räntefördel

ning (jfr avsnitt R.10.2). Si1dan fördelning Fimställs med ränta. För de fall 

en enskild niiringsidkare eller delägare i handelsbolag skall göra avdrag för 

riintdi.irdelning finns särskilda bestämmelser i stycket om förhöjd gräns för 

full avdragsriitt för riintcutgiftcr. Dc hcloppsgränscr som regleras i 3 § 

2 mom. andra stycket skall höjas med ett belopp som motsvarar statsh'mc

riintan vid beskattningsärets ingäng multiplicerad med reduceringen av fas

tighetsviirden m.m. enligt 6 *andra stycket lagen om skatteutjiimningsreserv 

resp. punkt 16 tredje stycket av anvisningarna till 22 * KL. Detta motsvarar 

den del av riintefördelningen som belöper på reduceringen. Reduceringen 

enligt sunTeglcrna görs med 30 Sf.. Motsvarande reducering sker för dcl

iigare i handelsbolag vid räntefördelning. Delägare i handelsbolag som är 

beriittigack till avdrag för riintefördelning för en höjning av avdragsgränsen 

som svarar mot hans '"andel'' i reduceringen. Höjningen av avdragsgränsen 

kan aldrig överstiga räntefördelningsbeloppet. dvs. avdraget i kapital resp. 

intiiktcn i niiringsverksamhct. 

I tredje stycket anges att kostnad vid förtida inlösen av lån är avdragsgill 

som riinta. Detta innebiir inte att expeditionsavgifter o.d. blir avdragsgilla 

som riinta. Endast den ersättning som !angivaren betingar sig som direkt 

kompensation för uteblivna kommande riinteintäktcr är avdragsgill. Det an

ges vidart• att tomtriittsavgiild skall behandlas som en ränteutgift. Detta 

överensstiimmcr med gällande riitt. I stycket anges också att ränta som för

rrnlnsbeskattas enligt punkt 10 av anvisningarna till 32 * KL skall vara av

dragsgill som riinteutgift (jfr avsnitt 5.3.2.1 ). 

3 * 5 1110111. 

I första stycket anges att reglerna om kontantprincipen vid tjänst skall tilläm

pas ocks~I i fdga om inkomst av kapital. Till stycket har ocksii. förts en mot

svarighet till den nuvarande regeln i punkt 4 tredje stycket av anvisningarna 

till 41 §.Enligt denna bestiimmclse gäller att räntor som gottskrivs bankkon- 701 



ton per den 31 decemher anses som tillgiingliga för lyftning denna dag. Prop. 1989/90: 110 
I andra stycket anges att hcstiimmelserna i 9 mnm. om förvärv av rätt till 

utdelning ocksi1 skall tillämpas vid förviirv av rätt till riinta. 

3 !$ 6 mom. 

Momentets försw stycke svarar mot nuvarande 41 § tredje stycket KL. 

1 andra stycket anges att ersättning i samband med förvärv av skuldebrev 

för upplupen men inte förfallen ränta (räntekompensation} inte far dras av 

när räntan faller ut. utan först när fordringen avyttras. Detta innebär ett av

steg frtm nuvarande ordning. Enhetliga regler gäller därmed för fordringar 

resp. aktier o.d. Efter förslag fdn lagrådet har stycket getts den utform

ningen att räntekompensation behandlas som en del av köpeskillingen även 

hos överliitan:n. Han skall allts;1 ta upp hela intäkten med avdrag för anskaff

ningsutgifter som reavinst. 

3 !$ 7 mom. 

Momentets första stycke motsvarar, med redaktionella ändringar. en första 

del av nuvarande punkt 2 första stycket av anvisningarna till 38 * KL. 

Andra stycket motsvarar i huvudsak nuvarande punkt 8 av anvisningarna 

till 38 §KL. 

Tredje stycket svarar, med redaktionella ändringar mot punkt 2 fjiirde 

stycket av anvisningarna till samma paragraf. 

3 !$ 8 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande 38 §I mom. andra och fjärde styckena KL 

3 !$ 9 mom. 

Första stycket i momentet motsvarar, med redaktionella ändringar, punkt 3 

första stycket av anvisningarna till nuvarande 38 ~ KL 

Andra stycket motsvarar innehållet i nuvarande 38 * l mom. tredje 

stycket KL. Tredje och fjärde styckena motsvarar med en redaktionell änd

ring punkt 3 femte och sjätte styckena av anvisningarna till nuvarande 38 § 

KL. De nu gällande styckena tvii-fyra i anvisningspunkten kan undvaras ef

tersom regleringen i dessa stycken täcks av hestämmelserna i första stycket. 

3 §JO mom. 

Med undantag för sista meningen i andra stycket motsvarar momentet nuva

rande punkterna 5 och 6 av anvisningarna till 38 § KL. Sista meningen i mo

mentet har hämtats frän punkt 5 av anvisningarna till 41 § KL. 

3 .~Il mom. 

Första och andra styckena i momentet motsvarar. med redaktionella änd

ringar. nuvarande punkt 9 av anvisningarna till 38 § KL. Sista stycket har 

h~imtats frirn nuvarande punkt 7 av anvisningarna till 39 § KL. 

702 



3 .~ 12 mom. 

Be,tämmelserna i detta moment har behandlats i avsnitt 6.8. 

Lagtexten har omarbetats enligt lagrådf'ts förslag. 

Fiir.1·1a s1yckct innehi\ller bestiimmclser om den del av utdelning som skall 

tas upp SlJm intiikt av tjänst. Om aktier e.d. har erhållits genom arv. gava 

etc. skall det anskaffningsviirde användas som den tidigare ägaren hade varit 

hcriittigad till om han hade avyttrat egendomen vid tidpunkten för överlåtd

sen. Efter förslag av lagrådet har cn hänvisning gjorts till 24 § 1 mom. tredje 

stycket. Som lagr{1det framh<lllit fart.ex. en arvtagare tillgodoräkna sig arv

l<itarrns ovillkorliga kapitaltillskott niir anskaffningskostnaden bestäms. 

I andra stycket finns bestiimmelser om sparad utdelning. Om utrymmet för 

utdelning inte utnyttjas sparas det till ctt senare ar. Sparad utdelning skall 

senarc är minska st1dan del av utdelning eller reavinst som annars skulle ha 

tagits upp som intäkt av tjänst. Minskningen skall ske ;iven utan yrkande niir 

s{1dan utdclning eller reavinst redovisas. Sf1 länge den sparade utdelningen 

kvarsti1r läggs den till anskaffningskostnaden vid beräkning av utdelningsut

ryrnmet. vilkct kan ses som en ränteuppräkning. Denna uppräkning får, som 

lagrildet p<'tpekat, göras med riinta på riinta. 

Tredje slrckct inneh{i(Icr bestämmelser om reavinst. Innebördt:n är att 

hälften av reavinsten skall tas upp som intäkt av tjiinst. Finns sparad utdel

ning tas hälften av den del av reavinsten som överstiger den sparade utdel

ningen upp snm intiikt av tFinst. 

I fjärde stycket föreskrivs att reglerna tillämpas iiven efter det att ett före

tag upphört att vara fömansföretag, dock endast i fråga om aktier som ägdes 

vid övcrg{mgen cller förvärvats med stöd av dessa aktier I.ex. vid fondemis

sion. 

I femti' stycket behandlas ett undantag från tillämpningen av reglerna, 

niimligen det fallet att varken elen skattskyldige eller nagon honom niirstå

ende är verksam i företaget i betydande omfattning. En person skall alltid 

anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser 

har stor hetyclelsc för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kva

lificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare och andra högre befatt

ningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och ibland även anställda 

utan n<lgon ledarbefattning riiknas till samma kategori. Detta gäller särskilt 

i s{1dana fall diir delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet. Det 

behöver inte vara fri1ga om ett heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i 

relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. En styrelse

medlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare anses 

kvalificerat verksam, iiven om han gjort enstaka insatser av stor betydelse 

t.ex. för att skaffa en viktig order till företaget. Som huvudregel beaktas en

dast verksamhet under den senaste tioårsperioden. Efter förslag av lagrådet 

har lagtexten kompletterats så att det framgår att verksamhet under någon 

del av tio<'lrsperioden avses. Bestämmelserna i momentet skall tillämpas 

iiven när arbetsinsatsen i företaget upphört för mer iin tio ar sedan men i 
stället sker i annat fämansföretag med samma eller likartad verksamhet. ef

tersom dd annars kunde bli möjligt att flytta verksamheten mellan olika 

företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag. Tioårsperioden räk-
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nas i si1dant fall först från det vederbörandes verksamhet i det senare företa- Prop. 1989/90: 11 () 
get upphört. Som lagrådet påpekat iir det en förutsättning för förlängning att 

det finns en kontinuitet i den meningen att den som är verksam i det senare 

företagd tidigare skall ha varit verksam i den skattskyldiges eget företag. 

Vidare ~kal\ inte mer än I 0 år ha förflutit mellan den tidpunkt då verksamhe-

ten i den skattskyldiges företag upphörde och den tidpunkt då verksamheten 

i det andra företaget påbörjades. 

I .1jiill<' stycket finns tvi1 undantagsregler. Den första gäller vid beskattning 

av siiv:il utdelning som reavinster och tar sikte på fall där uttag i form av 

utdelning eller reavinst inte innebär någon fördel. Så blir vanligtvis fallet om 

minst 30 ':i av avkastningen tillfaller utomstående. Det kan emellertid i vissa 

fall vara komplicerat att utreda hur avkastningen i form av utdelning och 

viirdestegring fördelar sig p{i delägarna. Regeln har diirför utformats så att 

det itligger den skattskyldige att visa att förutsiittningarna för undantag före

ligger. I ett enkelt fall där minst 30 % av aktierna under hela bolagets verk

samhetstid har iigts av utomstäende och aktierna medför lika rätt, kan det 

enkelt konstateras att förutsättningar för undantag föreligger. Ilar aktierna 

olika rätt till utdelning eller eljest olika karaktär kan bedömning bli svårare, 

liksom om vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev e.d. utfärdats. Även ti

digare {1rs förhällanden måste beaktas för att hindra att successiva utförsälj

ningar. som syftar till att ta ut ackumulerad utdelning eller reavinster efter 

en försiiljning av en minoritetspost av aktierna, leder till icke avsedda skatte

förmiincr. Om särskilda skäl föreligger skall undantag inte göras. Exempel 

pi:1 s{1dana särskilda skäl kan vara inbördes avtal som reglerar den faktiska 

fördelningen av resultatet, korsvisa äganden eller avtal om framtida förvärv. 

Det bör framhållas att bevisskyldigheten ligger på den skattskyldige och det 

ligger i sakens natur att denna blir svårare att fullgöra ju mer komplicerade 

förhållandena iir. 

Det andra undantaget avser endast beskattning av reavinster och har re

dan behandlats (avsnitt 6.8.1 ). 

Sjunde styckt'I har ändrats enligt förslag av lagrådet. När makar och barn 

under I X ilr erhftller tjänstebeskattad utdelning eller reavinst skall skatt be

riiknas enligt den skattesats som skulle ha gällt om inkomsten tillfallit den 

person i familjekretsen som är eller har varit kvalificerat verksam i företaget 

och har den högsta beskattningsbara inkomsten. 

I ål/onde stvckct ges regler av innebörd att företag inom en koncern ses 

som en enhet. 

Av nionde stycket framgär att definitionen av fämansföretag i punkt 14 av 

anvisningarna till 32 * KL skall användas också vid tillämpningen av detta 

moment. En viss utvidgning av tillämpningsområdet skall dock göras på det 

siittet att dcliigare som själva eller genom närstaende är eller har varit verk

samma i företaget i betydande omfattning betraktas som en ägare. Syftet är 

företag som drivs gemensamt av många deliigare. som alla arbetar i företa

get. skall behandlas som famansföretag. 

1 tionde stycket anges att samtliga finansiella instrument som avses i 27 * 
skall likställas med aktier och andelar. Efter förslag av lagrådet har stycket 

flyttats och kompletterats så att det klart framgår att bestämmelserna i detta 
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moment täcker också de undantagsfall dä företaget inte är ett aktiebolag Prop. 1989/90: 110 

utan en ekonomisk förening. 

3 § 13 mom. 

I första stycket föreskrivs att avdrag får göras enligt reglerna om reaförlust 

för kvarstäcnck underskott när en förvärvskälla inom inkomstslaget närings

verksamhet upphör. Avdraget får fördelas på taxeringen året efter det år då 

förvärvskällan taxerades för sista gången och de två därpå följande taxering

arna. 

En förvärvskälla har inte upphört så länge någon tillgiing eller skuld finns 

kvar. Att avdraget skall ske enligt reglerna för reaförlust innebär att endast 

70 % av underskottet får dras av. Det innebär också att förlusten måste vara 

definitiv och verklig. För att så skall vara fallet krävs att alla tillgångarna i 

förvärvskiillan avyttrats till marknadsmässiga priser eller att uttagsbeskatt

ning skett. Avdragsrätt föreligger således inte om tillgångar överförts från 

en förvärvskälla i enskilt bedriven näringsverksamhet till ett aktiebolag till 

bokföringsmässiga värden som understiger marknadsvärdet utan uttagsbe

skattning. För att innebörden av hänvisningen till reavinstreglerna skall 

framgå tydligt har en ny mening fogats till stycket i dess lydelse enligt lag

rådsremissen. 

Av andra stycket framgår att rätt till avdrag inte föreligger i fråga om verk

samhet utomlands eller när en förvärvskälla upphör för en delägare i ett han

delsbolag genom att andelen överlåts. För delägare i handelsbolag innebär 

denna bestämmelse att eftersom underskottet inte är avdragsgillt skall om

kostnadsbeloppet inte heller reduceras vid beräkning av reavinsten vid avytt

ring av andelen (jfr 28 § ). 

Tredje stycket - som är ändrat i förhållande till lagrådsremissen - innehål

ler spärregler för obeståndssituationer. 

3.~14 mom. 

Momentets första stycke motsvarar nuvarande 37 och 40 ** KL. I andra 
stycket anges att skattereduktion medges enligt 2 * 4 mom. UBL för under

skott i inkomstslagt::t kapital. I den senare paragrafen föreskrivs att skattere
duktion medges med 30 % av underskottet. 

Nuvarande första stycket utgar eftersom avdrag för underskott skall ske i 

samma förvärvskälla påföljande år. Nuvarande andra stycket upphör efter

som vinstdclningsskatten upphävs. Nuvarande fjärde stycket utgår som en 

följd av upphävandet av första stycket. 

4a§ 

Paragrafen upph~ivs eftersom lagen om förlustavdrag upphävs. 

-ti Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 D.:11 
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5 
' 
s 

Ändringarna föranleds av den nya indelningen i inkomstslag och att begrep· 

pct taxerad förvLirvsinkomst införs. 

6 * 1 1110111. 

Till första stycket a har från 53 § 1 mom. KL förts regler om skattskyldighet 

för utomlands bosatta fysiska personer. Bestämmelserna har anpassats till 

den nya kapitalbeskattningen. Jämfört med lagrådsremissen har tillägg 

gjorts i första stycket a beträffande inkomster för inskränkt skattskyldiga. 

Ett tillägg avser löpande inkomster av privatbostadsfastigheter och privat

bostäder. Avyttringar av näringsfastighcter omfattas också av skattskyldig

heten. Uppriikningen av värdepapper m.m. som omfattas av den s.k. tioårs

regeln har utvidgats till att omfatta även konvertibla vinstandelsbevis samt 

optioner och terminer som avser egendom som anges i det aktuella ledet i 

momentet. Såvitt gäller utländska bolag görs i c en justering som föranleds 

av det nya inkomstslaget näringsverksamhet. 

6 -~ 2 1110111. 

Bestlimmclserna om taxering av delägare i s.k. gruvbolag i momentets sista 

mening har slopats (se kommentaren till 53 * 2 mom. KL). 

7 * 3 1110111. 

Nuvarande regler innebiir sammanfattningsvis följande vad gäller pensions

stiftelses skattskyldighet. Enligt 7 § 4 mom. första stycket SIL är pensions

stiftelse som avses i TrL inskränkt skattskyldig: skattskyldighetcn omfattar 

endast inkomst av fastighet. Enligt 7 § 4 mom. andra stycket SIL jämfört 

med 7 * 6 mom. femte stycket samma lag kan emellertid stiftelse under vissa 

förutsättningar bli oinskriinkt skattskyldig. Detta inträffar om stiftelsen un

der Hingre tid inte bedrivit eller inte kan väntas bedriva verksamhet som skä

ligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar. Att stiftelsen lägger 

avkastning till kapitalet medför sådan oinskränkt skattskyldighct endast om 

stiftelsen har överskott på kapitalet enligt 15 * TrL. 

Förslaget avseende pcnsionsstiftelser innebär att dessa i framtiden kom

mer att vara skattskyldiga enligt lagen (l 990:000) om avkastningsskatt på 

pensionsmedd och inte enligt SIL. Pensionsstiftelser enligt TrL har därför 

förts in i 7 § 3 mom. bland de subjekt som inte är skattskyldiga enligt SIL. 

I lagen om avkastningsskatt p{1 pensionsmedel är - liksom i nu gällande 

skattskyldighctsregel - begreppet pensionsstiftelse specificerat till pensions

stiftelser enligt TrL. I TrL avses enligt 9 § med pensionsstiftelse "en av ar

betsgivare grundad stiftelse vars weslwande ändamål är att trygga utfästelse 

om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande". 

För det fall en stiftelse ärt. ex. rörelsedrivande och desswom tryggar pen

sionsutföstelsc är den inte att betrakta som pensionsstiftelse enligt den nyss 

citerade definitionen. En sådan stiftelse skulle därför - såsom också gäller 

i dag - falla in under vanliga skattskyldighetsrcgler och beskattas för sina 

inkomster efter den gängse bolagsskattesatsen. 

Prop. 1989/90: 110 
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Enligt förslaget om skatt på avkastning på pensionsmedcl kommer en pen- Prop. 1989/90: 110 
sionsstiftelse att vara skattskyldig för sin avkastning enligt lagen om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel och detta oavsett huruvida den lägger avkast-

ningen till kapitalet och oavsett huruvida den har överskott. 
Detta innebär att de inledningsvis nämnda bestämmelserna i 7 § 4 mom. 

SIL om inskränkt skattskyldighet enligt SIL för en pensionsstiftelse och om 
följden av att en pensionsstiftelsc har överskott på kapitalet blir inaktuella i 
framtiden. 

7§ 4 mom. 

Den samling av ganska disparata subjekt som finns i den s. k. katalogen be

skattas för niirvarande bara för inkomst av jordbruksfastighet och annan fas

tighet. Avsikten är att någon ändring av skattskyldighetens omfattning inte 
skall ske genom de nya reglerna (som är av provisorisk karaktär). I förekom

mande fall får alltså inkomsten av näringsverksamheten delas upp på en 

skattepliktig och en skattefri del. 

Ändringen i fråga om pensionsstiftclse kommenteras i specialmotive
ringen till 7 § 3 mom. 

7 § 5 mom. 

I momentet behandlas de ideella föreningarnas beskattning. Ändringarna är 

av samma karaktär som de i 7 § 4 mom. Ändringarna syftar inte heller här 

till att i något avseende ändra det nuvarande rättsläget. 

7 § 6 mom. 

Den nuvarande frikallelsen av allemansfonderna har slopats (avsnitt 8.8.1). 

Allemansfonderna beskattas fortsättningsvis som andra aktiefonder enligt 

bestämmelserna i 2 § 10 mom. 
De kvalificerat allmännyttiga stiftelserna beskattas för närvarande endast 

för inkomst av fastighet och rörelse. Den nya lydelsen innebär ingen ändring 
i sak. 

7§ 8 mom. 

Bestämmelserna har omarbetats i såväl materiellt som redaktionellt av
seende. Det nya första stycket innehåller delar av nuvarande första och andra 
styckena. 

I andra stycket finns en något ändrad definition av begreppet förvaltnings

företag. För närvarande gäller att företaget "uteslutande eller så gott som 

uteslutande" skall vara förvaltande. Enligt den nya lydelsen får företaget vid 

sidan av förvaltningsverksamheten bedriva "obetydlig" annan verksamhet 

utan att statusen som förvaltningsföretag förloras. Någon ändring i sak är 

inte avsedd (jfr avsnitt 8.7.3.). Däremot innebär tillägget "direkt eller indi

rekt" en saklig iindring. Av ordet indirekt följer att man vid bedömning av 

om företaget är ett förvaltningsföretag eller inte skall göra en genomsyn och 

pröva även verksamheten i andra företag där företaget har ett bestämmande 

inflytande. Ett företag som är moderföretag i en industrikoncern kan alltså 
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inte hetraktas som förvaltningsföretag och detta iiven om företaget inte har Prop. 1989/90: 110 

nitgra sitdana koncerngemensamma funktioner som enligt dagens praxis 

konstituerar rördse (jfr RÅ 1986 ref 72). Som framgår av sista meningen 

behandlas investmentföretagen inte i detta moment utan i 2 * 10 mom. 

I tredje .1·1ycket i'tterfinns huvudregeln om skattefrihet för utdelning. En ny

het iir att skattefri utdelning skall kunna tas emot inte bara av aktiebolag och 

ekonomiska föreningar utan ocksii av sparbanker och ömsesidiga skadeför

siikringsanstalter. Vidare har de nuvarande siirreglerna i fjärde och femte 

styckena för banker och skadeförsiikringsföretag (jfr avsnitt 8. 7.1) slopats 

och reglerna om skattefrihet för niiringsbetingade aktier och andelar gjorts 

generellt tilliimpliga. En aktie eller andel iir näringsbt:tingad oavsett om 

skattefriheten följer av bcstiimmclscrna i tredje stycket a eller b. Ändringen 

i tredje stycket h föranleds av sammanföringen av inkomstslagen till in

komstslaget niiringsverksamhet. 

Ändringarna i jjiirde stycket föranleds. utöver den iindrade styckcindel

. ningcn. av att invcstmcntförctag inte Hingre definieras som en särform av 

förvaltningsföretag. 

Dispensreglerna i 1111rnramle ättonde slycket har slopats. 

Utbytt'! av orden "rörelse eller kapitalförvaltning" i femle stycket mot 

"verksamhet"' innebiir inte att förutsiittningarna för att ingripa mot s.k. Lun

dintransaktioncr iindras i n~tgot avseende. 

7 !$ 12 lll0/11. 

Momentet har utgittt som en konsekvens av att beskattningen av aktiefonder 

regleras uttömmande i 2 * 10 mom. 

~ s ( s 

Lagrummet hiinvisar till bestiimmelserna om grundavdrag och siirskilt 

grundavdrag i KL. 

Ändringen iir en konsekvens av iindringcn av 50 * KL. Pit lagrådets inrådan 

har I. 2 och 4 mom. ersatts med en ny gemensam bcstiimmelse utan uppdel

ning i moment. 

9 a !$ 

Ändringen iir en följd av att systemet med grundhclopp och tilliiggsbelopp 

upphör. 

JO-~ 

Paragrafen iir i den föreslagna utformningen inte indelad i moment och innc

hMlcr skattesatsen för fysiska personer och dödsbon. Bestiimmelscrna i I 

mom. om grundbelopp och ti!Higgsbelopp upphiivs. I förhållande till lagr{tds

remisscns förslag har en mindre teknisk förändring gjorts genom att skikt

griinsen inte Uingre knyts an till en basenhet. För alla som har beskattnings

bara förviirvsinkomster utgilr skatt med ett belopp p~t Il)() kr. Därutöver iir 
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skatten p{1 förvärvsinkomster 20 '.·( p~i den del av den beskattningsbara för- Prop. 1989/90: 110 
viirvsinkomsten som överstiger 170 0011 kr. vid 1992 iirs taxering. Skiktgriin-

sen för statlig inkomstskatt skall diirdter {irligcn riiknas upp med ökningen 

av konsumentprisindex med tilliigg av 2 procentenheter. Om exempelvis 

skiktgriinsen för taxeringsi1rct 1993 iir 176 8011 kr. och ökningen av konsu-

mentprisindex mellan oktober 1991 och nktobcr 1992 är 4.0 '.:;.. skall skikt-

gränsen för taxeringsi1rct 1994 dtcr avrundning vara= 187 400 kr. ( 176 800 

x I JJ60). Skiktgriinscn skall faststiillas av regeringen. 

Skatten p{1 kapitalinkomster iir 30 r;.;. av inkomsten av kapital. 

JO.~ 2-5 1110111. 

Momenten upphävs eftersom systemet med grundbelopp od1 tilliiggsbelopp 

inte liingre skall anviindas. 

P{1 grund av att bcstiimmclscrna om underlag för tilliiggsbclopp upphör 

kommer ockst1 möjligheten att uttnyttja undcrskottsavdrag enligt 5 mom. att 

upphöra. Skiil all införa övergängsrcglcr för skattskyldiga som vid utgången 

av 1990 fortfarande har underskott att anviinda enligt denna bestämmelse 

kan inte anses föreligga. För underskott som inte alls kunnat utnyttjas vid 

bcriikningen '<1v beskattningsbar inkomst finns avdragsriitt enligt övergångs

bcstiimmelserna röran(!e förlustavdrag. 

/() .~ 6 1110111. 

Momentet upphiivs eftersom systemet med grundbelopp och tilliiggsbelopp 

upphör. Riinteförmtmer behandlas i fortsiittningcn i punkt JU och punkt 14 

av anvisningarna till 32 § KL. 

/() ll .~ 

Av paragrafen framgiir att den statliga inkomstskatten utgör 30 l/,., av den 

beskattningsbara inkomsten för andra skattskyldiga iin fysiska personer och 

dödsbon. N[1gra siirskilda skattesatser gäller s{tledes inte liingre för familje

stiftelser och livfi)rsiikringsföretag. 

11 § I mom. 

Ändringen iir en konsekvens av att avdrag för nedsatt skatteförmåga avskaf

fas. 

14 .~ I 1110111. 

Ändringarna som avser tvt1 hänvisningar innebär ingen saklig iindring. 

24 § I 1110111. 

Fiirsta sryckrr motsvarar nuvarande punkt I första stycket av anvisningarna 

till 36 §KL. 

lförslll stycket första mrningrn har gjorts en anpassning till den förändrade 

tidpunkten för skattskyldighetens inträde. 

I andra stycket har angetts huvudprinciperna för beräkning av vinst och 

förlust i fråga om förpliktelser. Här avses bl. a. premier till utfärdare av op- 709 



tioner och utgifter för att avsluta ett options- eller terminsåtagande utan le- Prop. I 989/90: l I() 
verans (jfr specialmotiveringen till 3 * l mom.). Regeln innebär en generell 

bestämmelse motsvarande nuvarande regel angående blankningsaffärer i 

punkt 2 b av anvisningarna till 36 * KL. Regeln innebär att reavinstberäk-

ning för göras trots att avyttringsintäkten erhålls först och utgifterna för att 

fullfölja affären uppkommer senare (jfr avsnitt 6.5.8 och 6.5.10). 

Till tredje stycke! första meni11ge11 har överförts nuvarande regler i 35 § 

2 mom. tredje stycket KL om kontinuitetsprincipen vid benefika överlåtel

ser. Regeln har nu fött en generell avfattning. 

I a11dra me11i11ge11 har tagits in en regel om att mottagaren i vissa fall skall 

överta givarens anskaffningsvärde beräknat enligt genomsnittsmetoden. Vid 

gåva av aktier skall således inte 20-procentschablonen enligt 27 § 2 mom. 

andra stycket tillämpas. Givetvis får dock mottagaren tillämpa schablonen 

vid beräkning av anskaffningsvärde sedan han avyttrat egendomen. Detta 

gäller finansiella instrument som beskattas enligt aktie- och fordringsreg

lerna men även sådan övrig lös egendom som beskattas enligt 30 §. Det gäller 

t.ex. guldtackor och di varuoptioner och -terminer. För fordringar och övrig 

lös egendom innebär reglerna att den nu gällande skyldemansregeln slopas. 

Förslaget har behandlats i avsnitten 6.5.13, 6.6.6 och 6.9.4. 

Andra meningen har utformats med beaktande av lagrådets påpekanden. 

I tredje stycket fjärde meningen finns en regel som saknar motsvarighet" i 

lagrådsremissen. Av bestämmelsen framgår vilket ingångsvärde mottagaren 

av egendom som utgjorde omsättningstillgång hos överlåtaren skall tillgodo

riikna sig i vissa fall. 

Fjärde stycke! motsvarar nuvarande 35 § 2 mom. fjärde stycket KL. 

2./ * 2 mom. 

I första stycke! anges vad som skall anses som en avyttring. I praxis har be

greppet avyttring givits en vid innebörd. Den föreslagna formuleringen är 

inte avsedd att förändra gällande rätt. En ny bestämmelse i a11dra me11i11ge11 
anger att med avyttring jämställs den situationen att aktier eller andra finan

siella instrument blir definitivt värdelösa genom upplösning av bolag genom 

konkurs eller likvidation. 

Med avyttring järnsfalls också enligt tredje meningen att en option har bli

vit värdelös genom att den inte har utnyttjats innan dess löptid har löpt ut. 

Kostnaden för anskaffande av optionen blir därmed avdragsgill som reaför

lust (jfr avsnitt 6.2.4). 

Slutligen anges att utlåning av aktier i samband med blankningsaffärer inte 

skall anses utgöra en avyttring för den som lånar ut aktierna. Beskattning 

sker i stället hos den som gör blankningsaffären. För eventuell ersättning för 

utlåningen beskattas dock utlånaren enligt 3 § I mom. Tidpunkten för be

skattning av blankaren framgår av 24 § 4 mom. femte stycket (jfr avsnitt 

6.5.10). 
A11dra och tredje stycket motsvarar nuvarande punkt 5 av anvisningarna 

till 35 * KL. Reglerna om reavinstberäkning vid avyttring av andel i handels

bolag finns i 28 §. 

Fjärde stycket motsvarar nuvarande punkt 7 av anvisningarna till 35 § KL. 
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1./l'f11tl' stycket första ml'ningen ges bestiimmclscr om att förviirv av egen- Prop. 1989/90: 110 
dom genom utnyttjande av teckningsriitt. delriitt. köpoption. termin. op-

tionsrätt eller konvertibelt skuldebrev eller vinstandclsbevis. inte skall anses 

som en avyttring av det utnyttjade finansiella instrumentet. Beskattningen 

av en vinst skjuts upp till dess den nyförviirvade egendomen avyttras. Dessa 

frägor har behandlats i avsnitt 6.5.6. En niirmarc beskrivning av vilka typer 

av finansiella instrument som avses med de olika termerna finns i specialmo-

tiveringen till 27 ~- I mom. 

I andra meningen ges regler om hur anskaffningsviirdet för den vid utnytt

jandet förviirvade egendomen skall beriiknas. Det beräknas som priset för 

optionen, teckningsriitten, delriitten, det konvertibla skuldebrevet, det kon

vertibla vinstandelsbeviset etc. med tillägg för eventuellt vederlag som läm

nats i samband med utnyttjandet av instrumentet. 

Femte stycket har utformats med beaktande av lagrådl.'ts synpunkter. 

24 ~ 3 mom. 

I första stycket finns en generell bestämmelse som avser avsiktliga underpris

försiiljningar. Regeln ger uttryck för den allmiinna principen att avdrag en

dast medges för verkliga förluster. Bestämmelsen innebiir att avdragsrätt 

inte föreligger för en reaförlust som uppkommer pf1 grund av en avyttring till 

underpris om inte den skattskyldige visar att han överlatit egendomen utan 

avsikt att göra en förmögenhetsöverföring till mottagaren. Den skattskyl

dige har sMedes bevisbördan för sina pt1ståenden i denna del. Utrymmet för 

en underprissiittning som tillkommit utan avsikt och s[tledes endast beror på 

en "dålig affär" är minimalt niir det gäller försäljningar till närstt1ende och 

liknande. Avdrag bör därför inte komma i frt1ga om undcrprisförsäljningcn 

skett direkt eller indirekt via juridisk persern till närstående eller andra som 

har en pataglig intressegemenskap med den skattskyldige. Regeln innebär 

inte någon förändring i nuvarande praxis sävitt gäller den s. k. delningsprinci

pen som tilHimpas pt1 lös egendom. Avdragsförbudet tar säkdes i första hand 

'sikte på fastighetsförsäljningar och ersätter nuvarande punkt 4 fjärde stycket 

av anvisningarna till 36 * KL. Den nya bestämmelsen har emellertid fått en 

generell avfattning säviil ifråga om avyttrad egendom som personkrets. Det 

förhållandet att en fastighetsöverlåtelse med tillämpning av huvudsaklig

hetsprincipen anses som onerös (vederlag som inte understiger taxeringsvär

det) hindrar inte myndigheterna från att vid förlustberäkningen bedöma 

överlåtelsen efter dess verkliga innebörd. Bestämmelserna gäller inte avytt

ringar som redovisas i näringsverksamhet.. 

I andra stycket har reglerna om att en verklig förlust skall föreligga specifi

cerats ytterligare. Diir föreskrivs nämligen att vid beräkningen skall också 

beaktas om överlåtaren eller n{1gon honom närstiiende direkt eller indirekt 

via juridisk person f;ltt n{tgon förmän eller rättighet som saknar formellt 

marknadsviirde men likafullt har ett ekonomiskt värde för honom. Med 

värde avses allts{J inte affektionsvärden o.d. Ett typiskt exempel pa detta är, 

som berörts i avsnitt 6.2.5, att siiljaren av en fastighet eller en bostadsrätt 

erhåller en hyresrätt. 

Tredje momentet har utformats med beaktande av lagrådet.i· synpunkter. 
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24 ~ 4 mom. 

I momentet regleras friigan om heskattningstidpunkten för reavinster och 

reaförluster (jfr avsnitt 6.2.6). 

I första stycket anges att skattskyldighet för reavinster skall inträda när 

egendomen avyttras. Med avyttringstidpunkt förstås tidpunkten då bin

dande avtal träffas om försäljning. byte eller därmed jämförlig övcrlMelse. 

Vid andra slags egendomsavhändelscr bestäms tidpunkten på motsvarande 

sätt till den dag då avhändelsen blir definitiv. Uppkomm~r avdragsgill förlust 

till följd av avyttringen inträder avdragsriitten vid samma tidpunkt. I dessa 

fall krävs dock att förlusten är definitiv. Är köpeskillingens storlek beroende 

av framtida händelser medges således inte avdrag för reaförlust. I vissa fall 

skall avyttringar inte medföra beskattning. Exempelvis gäller detta enligt 

27 * 4 mom. vid vissa aktiebyten. N[1gon skattskyldighet inträder givetvis 

inte i dessa fall. Stycket har utformats i enlighet med lagrådets förslag. 

Skattskyldighet inträder på en gång för hela reavinsten vid avyttringen. 

Liksom enligt gällande rätt är dock en förutsättning härför att reavinsten kan 

beräknas med tillräcklig säkerhet vid denna tidpunkt. Den regel som utbild

ats i praxis om s.k. tilläggsköpeskilling och som för ett särskilt fall kodifierats 

i punkt 4 a av anvisningarna till 41 * KL har - efter viss justering - införts i 

andra stycket. Justeringen är en konsekvens av att beskattningen inte längre 

anknyter till att köpeskillingen är tillgänglig för lyftning. Enligt den gällande 

regeln skall den tillkommande köpeskillingen beskattas det år då beloppet 

blir tillgängligt för lyftning. l den föreslagna regeln har detta ändrats till det 

år då beloppets storlek blir känd. Erhålls betalning från köparen utgör detta 

en presumtion för att köpeskillingen åtminstone upp till detta belopp är möj

lig att bestämma. 
Även i andra situationer än den som beskrivs i regeln kan osäkerheten om 

resultatet av en avyttring vara så stor att det är motiverat att beskattningen 

av hela eller delar av resultatet skjuts upp. För att beskattningen skall skjutas 

upp i fall där en intäkt redan har influtit eller blivit känd till sin storlek krävs 

dock ett uttryckligt undantag från beskattning. Sådana undantag gäller vid 

options-. termins- och blankningsaffärer. vilka regleras i tredje-femte styck

ena. 

Då skattskyldighet inträder vid avyttringen kommer gränsdragningen mel

lan bindande avtal om avyttring och avtal om framtida rätt till köp eller för

säljning ( optionsavtal) att fä ökad betydelse. En avyttring till följd av ett op

tionsavtal föreligger först när rätten till köp eller försäljning av underlig

gande egendom utnyttjas. Förslaget innebär inte någon förändring av den 

gränsdragning mellan försäljningsavtal och optionsavtal som utformats i 

rättspraxis. Det får även fortsättningsvis ankomma på rättsbildningcn i 

praxis att bestämma avyttringstidpunkten i särskilda situationer. 

Den särskilda regeln i punkt 4 a av anvisningarna till 41 *KL om att skatt

skyldighet för vissa avyttringar inträder vid utflyttning blir obehövlig då en

ligt den föreslagna regeln skattskyldighet alltid inträder vid avyttringstid

punkten. De beskattningsregler som gällde vid avyttringstidpunkten skall 

tillämpas. oavsett om vinsten helt eller delvis av sådana orsaker som ovan 

diskuterats skall tas till beskattning vid en taxering för ett senare år än avytt-
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ringsåret. Bestämmelserna i den upphävda anvisningspunkten skall dock Prop. 1989/90: 110 
fortfarande gälla i fråga om avyttringar som omfattas av punkterna 2 och 3 i 
övergängsbest~immelserna. Det gäller fall där avyttring har skett men skatt-

skyldighet inte har inträtt före den 1 januari 1991. 
I tredje-femte styckena regleras bcskattningstidpunkten vid utfärdande 

av optioner samt för termins- och blankningsaffärer. I tredje stycket ges ockstt 

regler om hur mottagen premie skall påverka beskattningen när utfärdaren 
av en option på grund av sitt åtagande köper eller säljer aktier eller annan 

egendom. Reglerna innebär att vid reavinstberäkningen anses utfärdandet 

av optionen och avyttring resp. förvärv av den underliggande egendomen 

utgöra olika delar i samma affär. En reaförlust pt1 den underliggande egen
domen är således fullt kvittningsbar mot premien, oavsett om optionen är 

marknadsnoterad eller om det gäller marknadsnott:rad underliggande egen

dom. Om det giillcr en säljoption och utfärdaren således köper egendom på 

grund av optionen, får dock en reaförlust på den underliggande egendomen 

kvittas mot premien endast under förutsättning att egendomen säljs vidare 
senast under det beskattningsår för vilket premien skall tas upp till beskatt

ning. Av de generella vinstheräkningsreglerna för denna typ av förpliktelser 

i 24 § I mom. andra stycket framgår att kontant slutregleringslikvid får dras 

av mot premien. Skattskyldigheten inträder dock vid olika tidpunkter bero

ende på om optionens löptid är kortare eller längre än ett år. Är löptiden 

högst ett år får beskattningen skjutas upp till dess optionsaffären är avslutad. 

Om löptiden är längre än ett år inträder skattskyldighet för premien redan 
vid optionsavtalets ingftende. Efter påpekande från lagrådet har införts ett 

förtydligande om att en reaförlust får kvittas mot premien även bdräffande 
optioner med en löptid på mer än ett fir om försäljningen på grund av optio

nen resp. avyttring av egendom som köpts pä grund av optionen sker samma 
år som den utfärdades. Slutligen ges en definition av vad som avses med op

tion. I motsats till de nuvarande bestämmelserna tar definitionen sikte på 
såväl standardiserade som icke standardis1.:rade köp- och säljoptioner. Be

skattningen av optioner har behandlats i avsnitt 6.5.8. 
I fjiirde stycket anges att skattskyldigheten för terminsaffärer inträder först 

vid den tidpunkt då leverans enligt kontraktet skall ske. Detta gäller således 
oavsett kontraktets löptid. En förutsättning är givetvis att det inte utgår be

talning innan dess, vilket är kännetecknande för en terminsaffär. Reavinst-
. beskattningen av terminer har behandlats i avsnitt 6.5.9. 

I femte stycket finns regler om tidpunkten för beskattning av blanknings
affärer. Nuvarande specialreglering rörande beskattningen av blankningsaf

färer i punkt 2 b femte stycket av anvisningarna till 36 * KL, slopas. Den 
aktuella regeln tillsammans med regeln i 2 mom. första stycket innebär att 

blankarcn skall beskattas för intäkten vid avyttringen och med avdrag för 

den anskaffningsutgift han ådrar sig när han skaffar aktier för att lämna till

baka till utlånaren. För att en reguljär reavinstberäkning i rimlig utsträck

ning skall kunna ske far beskattningen skjutas upp senast till beskattnings

året efter det {11" då blankaren avyttrade den länade egendomen. Om återan

skaffningen sker dessförinnan skall beskattningen ske tidigare. För att iden

tifikationsproblem inte skall uppstå har- till skillnad från i lagrådsremissen -
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angetts att beskattningen inte får skjutas upp om den skattskyldige redan Prop. 1989/90: 110 
innehar aktier av samma slag och sort som den som uppges vara föremål för 
blankningsaffären. Äger den skattskyldige redan aktier av detta slag skall i 
stället de innehavda aktierna anses ha avyttrats. För att förebygga ett annat 

identitetsproblcm anges att crsättningsaktien både skall ha anskaffats och 
återställts till långivaren. Om återanskaffningen görs senare än beskattnings-

året efter avyttringen skall hela försäljningsintiikten (efter avdrag för even-

tuella försiiljningskostnader) tas upp till beskattning nämnda beskattningsår. 

Hela återanskaffningsutgiften får i sådana fall dras av som en reaförlust för 

det år då den erläggs. Den skattskyldige riskerar därmed att hela utgiften 

blir avdragsgill till endast 70 % . 

24 § 5 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 3 av anvisningarna till 35 § KL. 

24 § 6 mom. 

l detta moment behandlas beräkningen av reavinst vid delägares eller del

ägare närstående persons införsäljning av egendom till ett fåmansföretag (jfr 

avsnitt 8.12. I) Lagtexten har utformats i enlighet med vad lagrådet har före

slagit. 
lförsta stycket anges att vid vinstberäkningen vederlaget skall tas upp som 

intäkt endast till den del det inte överstiger egendomens marknadsvärde. 

I andra stycket anges att bestämmelsen inte omfattar införsäljning av lös 

egendom när hela köpeskillingen beskattas som intäkt av tjänst enligt 
punkt 14 andra stycket av anvisningarna till 32 § KL. 

Av tredje stycket framgår att vinsten vid införsäljning av fastighet eller bo

stadsrätt e.d. inte får beräknas enligt schablonreglerna i 25 § 9 mom. eller 
26 § 7 mom. såvida inte egendomen helt eller till huvudsaklig del - minst 
75 % - skall användas i företagets näringsverksamhet. 

I fjärde stycket finns en dispensbestämmelse. 

25 § 1 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 2 av anvisningarna till 35 § KL. 
I första stycket har ett tillägg gjorts som tar sikte på den situationen att en 

privatbostadsfastighet tillsammans med annan egendom ingår i en och 

samma taxeringsenhet. I så fall skall vinst- eller förlustberäkningen avseende 

privatbostadsfastigheten ske för sig. Vad som avses ärt.ex. det fallet att en 

lantbruksenhct också omfattar ett småhus med tillhörande tomtmark. 

Bestämmelsen har förtydligats i enlighet med vad lagrådet föreslagit i 

fråga om begreppet privatbostadsfastighet i 5 § KL. Motsvarande förtydli

ganden har skett i övriga aktuella moment i paragrafen. 

25 § 2 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 4 av anvisningarna till 35 § KL. 
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25 .~ 3 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 1 av anvisningarna till 35 § KL samt 
punkt 2 a första stycket av anvisningarna till 36 § KL. Av bestämmelsen 
framgår hur omkostnadsbeloppet skall beräknas om ett vederlag utöver en 
fastighet också omfattar inventarier. 

25 § 4 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 2 a andra och tredje styckena av an

visningarna till 36 § KL. 
De nuvarande reglerna om hur förbättringskostnader skall behandlas är 

överförda till det nya momentet samtidigt som vissa materiella förändringar 
har skett i två hänseenden. För det första skall s.k. värdehöjande reparatio
ner - med nedan angivna undantag - beaktas endast om de lagts ned de se
naste fem åren före avyttringen och dessutom skall de uppgå till minst 5 000 

kr. per år. 
Enligt punkterna 4 och 5 av anvisningarna till 23 § KL gäller vissa begräns

ningar i rätten att löpande göra avdrag för utgifter för reparationer och un
derhåll av bl.a. andelshus. I den mån de inte är avdragsgilla är de i stället att 
betrakta som förbättringskostnader. Lagrådet har påpekat att femårsbe
gränsningen inte bör gälla för sådana utgifter. Bestämmelsen är utformad i 

enlighet härmed. 
För kostnader som avser ny-, till- eller ombyggnad föreslås inga föränd

ringar. För kostnader av detta slag gäller inte den tidsmässiga begräns

ningen. 
En följd av de i förhållande till RINK-förslaget ändrade reglerna för rea

vinstbeskattningen av näringsfastigheter är att gjorda värdeminskningsav
drag inte skall påverka omkostnadsbeloppet. Värdeminskningsavdrag m.m. 
skall i stället-enligt bestämmelserna i punkt 5 av anvisningarna till 22 §KL
tas upp som intäkt av näringsverksamhet. I enlighet med den nämnda anvis
ningspunkten i KL skall också kostnader för värdehöjande reparationer lik
som kostnader för underhåll i vissa fall tas upp som intäkt av näringsverk
samhet. Av sisla s1ycke1 framgår av första meningen att kostnader av det se
nare slaget som tas upp i näringsverksamhet skall räknas som förbättrings
kostnad vid beräkning av omkostnadsbeloppet. 

I punkt 6 av nämnda anvisning i KL framgår att om en näringsfastighet 
övergår till privatbostadsfastighet skall avskattning ske på samma sätt som 
en avyttring skett. dvs. med tillämp_ning av stadgandena i punkt 5 av nämnda 
anvisningar. Detsamma gäller om en näringsfastighet genom t.ex. arv över
går till ny ägare och fastigheten hos denne är att avse som privatbostadsfas
tighet. I sista meningen i momentet stadgas att vid avyttring av en privatbo
stadsfastighet som tidigare varit en näringsfastighet skall det belopp av
seende värdehöjande reparationer och underhåll som i samband med över
gången togs upp som intäkt av näringsverksamhet räknas som en förbätt
ringskostnad vid vinstberäkningen i samband med en avyttring senare. 
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25 ~ 5 mom. 

I RINK:s förslag Merfanns i förevarande moment hcstämmelscr om att om

kostnadsbeloppet vid avyttring av en fastighet skulle minskas med under in

nehavstiden gjorda värdeminskningsavdrag m.m. Generella bestämmelser 

av detta slag har av skäl som närmare utvecklats i avsnitt 6.4. I I utgått. Vär

deminskningsavdrag m.m. skall vid en avyttring eller när en näringsfastighet 

övergår till privatbostad - med vissa undantag - tas upp som intäkt av nä

ringsverksamhet. Detsamma gäller om en näringsfastighet genom arv, gåva 

e .d. överg;'tr till ny ägare och i dennes namn är privathostadsfastighet. Be

stämmelser om detta finns i punktana 5 och 6 av anvisningarna till 22 §KL. 

l vissa fall skall sådan avskattning emellertid inte ske. Enligt punkt 5 femte 

stycket av anvisningarna till 22 * KL skall återföring inte ske i den mån ve

derlaget understiger ett omkostnadsbelopp som beriiknats utan hänsyn till 

bl.a. eventuella uppskovsbelopp. Motsvarande gäller enligt den nämnda an

visningspunkten vid övergång från näringsfastighet till privathostadsfastig

het. De två inledande styckena i det nu aktuella momentet tar sikk på den 

situationen att en niiringsfastighet eller en privatbostad som tidigare varit 

näringsfastighet avyttras. 

Av första stycket framg[ir att om förhållandena vid en avyttring av en nä

ringsfastighet är sådana att återföring av värdeminskningsavdrag m.m. helt 

eller delvis inte kan ske skall i stället omkostnadsbeloppet minskas i motsva

rande mån. Giiller avyttringen en privatbostadsfastighet som tidigare varit 

niiringsfastighet och var förhållandena vid avskattningstillfället sådana att 

[1terföring helt eller delvis inte kunde ske skall omkostnadsbeloppet enligt 

andra stycket minskas med det belopp som inte togs upp som intäkt av nä

ringsfastighet vid övergången. 
Tredje stycket tar sikte på den situationen att den skattskyldige efter expro

priation eller dylikt som avses i punkt 1 andra stycket andra meningen av 

anvisningarna till 22 § KL erhållit avdrag för avsättning till ersättningsfond 

för byggnader och markanläggningar. Om en fastighet (ersättningsfastighet) 

avyttras och byggnad eller markanläggning har skrivits av vid ianspråkta

gande av fonden gäller att viss del av det ianspråktagna beloppet skall tas 

upp som intäkt av näringsfastighet e111igt bestämmelserna i punkt 5 sjunde 

stycket av anvisningarna till 22 * KL. Återstoden av det ianspråktagna be

loppet skall tas till beskattning i inkomstslaget kapital vilket sker därigenom 

att omkostnadsbeloppet vid vinstberäkningen minskas med ett motsvarande 

belopp. 
Om ersättningsfastigheten har övergått till privatbostadsfastighet skall på 

motsvarande sätt viss del av det ianspråktagna beloppet tas upp som intäkt 

av näringsfastighet. Återstoden är hänförligt till inkomst av kapital. Över

gängen i sig utlöser emellertid ej beskattning. Detta skall ske först när privat

bostadsfastigheten avyttras. Av fjärde stycket framgår att beskattning då 

skall ske genom att omkostnadsbeloppet minskas med ett belopp motsva

rande den del av det ianspråktagna beloppet som vid den tidigare över

gången inte togs upp som intäkt i näringsverksamhet. 
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25 * 6 1110111. 

Bestämmelserna i nuvarande punkt 2 a trettonde-artonde styckena av anvis

ningarna till 36 * KL överensstämmer viisentligen med stadgandena i föreva

rande moment. En konsekvensändring har dock skett mot bakgrund av att 

viirdeminskningsavdrag - på annat sätt än som avses i 25 * 5 mom. - inte 
längre kan påverka ett omkostnadsbelopp vid reavinstberäkningen. 

25 .~ 7 /llO/ll. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 2 a nittonde stycket av anvisningarna 

till 36 *KL. 

25 * 8 lll0/11. 

Momentet har sin motsvarighet i 1 J * lagen ( 1978:970) om uppskov med be

skattning av reavinst. UppskovsL. Bestämmelsen tar sikte på den situatio

nen att en fastighet avyttras efter den I januari 1991 och att den skattskyldige 

tidigare medgetts ett uppskov. I st1 fall skall omkostnadsbeloppet minskas 

med det belopp för vilket uppskov ursprungligen medgavs. Indexuppräkning 

skall ej ske. I lagrådsremissen fanns en uttrycklig regel om att ett gammalt 

uppskovshelopp inte skulle påverka omkostnadsbeloppet om detta beräkna

des enligt n{1gon av schablonreglerna. Av skäl som framgår i den allmänna 

motiveringen har schablonreglerna i 9 och 10 mom. gjorts om till vinstbcräk

ningsrcglcr. Det saknas därför anledning att i förevarande moment särskilt 

anmiirka att vinstberäkningen enligt 9 och 10 mom. inte påverkas av gamla 

uppskovsbelopp. 

Även om bestämmelsen är av övergångskaraktär har den tagits in i lagen 

eftersom den kan komma att tillämpas under lång tid. Lagrådets synpunkter 

pft utformningen av bestämmelsen har beaktats. 

25 -~ 9 1110111. 

Momentet innehåller bestämmelser om hur vinsten under olika förutsätt

ningar kan heriiknas på ett schabloniserat sätt. Reglerna har behandlats i av
snitt 6.4.7. 

lför.\'fa stycket äterfinns den mest gynnsamma schablonen. Bestämmelsen 

som gäller fysiska personer innebär att vinsten får beräknas till 30 % av 

vederlaget om den avyttrade privatbostadsfastigheten utgör den skattskyldi

ges permanentbostad. Utgångspunkten för vinstberäkningen är vederlaget, 

dvs. försäljningspriset utan avdrag för försäljningskostnader o.d. 

I andra stycket definieras begreppet permanentbostad. Normalt torde det 

inte vara förenat med några större svårigheter att avgöra om en avyttrad fas

tighet utgjort den skattskyldigcs permanentbostad. För att den skattskyldige 

enligt gällande rätt skall ha rätt till uppskov enligt UppskovsL gäller ett bo

sättningskrav. Utgångspunkten för en prövning huruvida en bostad är den 

skattskyldiges permanentbostad bör - på samma sätt som för det nämnda 

bosiittningskravct - vara mantalsskrivningen. Även i övrigt torde ledning 

kunna hämtas från praxis i uppskovshänseendc. Kravet på att den skattskyl

dige skall ha varit bosatt på fastigheten innebär att den mest förmånliga scha-

Prop. 1989/90: 110 

717 



bionregeln inte kan utnyttjas av ett dödsbo. 

Det är den skattskyldige som skall visa att han varit bosatt på fastigheten 
i fråga. Har bosättningen varat under minst tre av de senaste fem åren före 

avyttringen räknas fastigheten alltid som permanentbostad. 

Kravet på bosättning har ytterligare en konsekvens. För att det förmånli

gaste skattetaket skall få användas vid t.ex._ en delavyttring måste bostaden 

i fråga ligga på den försålda delen. 
Under vissa förutsättningar får en privatbostadsfastighet karaktär av per

manentbostad redan efter ett års tid. Två särskilda villkor har ställts upp. 

För det första får innehavstiden utan bosättning inte ha varat längre än ett 

år. Meningen är inte att någon skall kunna förvandla ett fritdshus till perma

nentbostad alltför hastigt. För det andra skall i dessa korttidsfall ett mark

nadsmässigt vederlag ha erlagts vid den skattskyldiges förvärv. Denna spärr 

tar sikte på dels fall där förvärvet skett exempelvis i en kommunal för
köpskö, dels överföringar från i första hand närstående. I fråga om mark

nads värde torde, om inte annat särskilt talar däremot, 133 % av taxerings

värdet kunna tjäna som en lämplig utgångspunkt. Det är förhållandena vid 

den skattskyldiges förvärv som avses. Har fastigheten erhållits genom arv, 

testamente, gåva etc. är det inte fråga om att göra en bedömning i enlighet 

med den kontinuitetsprincip som i andra sammanhang gäller enligt 24 § 1 

mom. tredje stycket. Vid förvärv av detta slag kan den mest förmånliga scha

blonen inte användas förrän efter tre års bosättning. Det saknar härvid bety
delse om den skattskyldige under bosättningstiden varit ägare eller ej. 

Om en privatbostadsfastighet inte kan hänföras till kategorin permanent

bostad gäller enligt tredje stycket att vinsten får beräknas till 60 % av vederla

get. 
I fjärde stycket finns en särskild schablonregel avseende näringsfastigheter. 

Enligt den får vinsten beräknas genom att 90 % av vederlaget. minskas med 

ett belopp motsvarande värdeminskningsavdrag m.m. som enligt punkt 5 av 

anvisningarna till 22 * KL tagits upp som intäkt av näringsverksamhet. 
Femte stycket saknar motsvarighet i lagrådsremissen. Där behandlas den 

situationen att en privatbostadsfastighet avyttras och denna i den skattskyl
diges hand under något av de tre närmaste åren före avyttringen varit nä
ringsfastighet. Av skäl som närmare utvecklats i den allmänna motiveringen 

får i så fall vinsten inte beräknas enligt någon av de schabloner som annars 

gäller privatbostadsfastigheter enligt första eller tredje stycket. Vinsten får

om den skattskyldige inte väljer att beräkna vinsten enligt de konventionella 
reglerna- i stället beräknas enligt fjärde stycket, dvs. enligt samma schablon 

som gäller för näringsfastigheter. I så fall skall 90 % av vederlaget minskas 

med värdeminskningsavdrag m.m. som enligt punkt 5 av anvisningarna till 

22 * KL återlades i näringsverksamhet vid karaktärsbytet. 

25 §JO mom. 

Momentet har sin motsvarighet i 2 * första och andra styckena UppskL. In
nebörden av regeln är att vinsten alltid får beräknas till 30 % av vederlaget 

om privatbostadsfastigheten tagits i anspråk genom expropriation eller an

nat liknande förfarande. Till skillnad mot vad som gäller enligt UppskL. om-
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fattar momentet dock inte frivilliga allframtidsupplåtelser eller liknande. Prop. 1989/90: 110 
Genom en hänvisning i 26 * 8 mom. är bestämmelsen ocksä tillämplig på 

bostadsrätter. 

26 § I mom. 

Momentet motsvarar nuvarande 35 * 3 a mom. första. femte och sjätte styck
ena KL. De ändringarna har skett att den fallande skalan för att beräkna den 

skattepliktiga vinsten har utgått liksom bestämmelsen om att den skatteplik

tiga vinsten - oavsett innehavstidens längd - alltid skall anses vara 25 % av 

vinsten vid tvångsavyttringar. I det senare hänseendet har 25 § 10 mom. ge

nom hänvisningen i 26 § 8 mom. samma funktion som det nu borttagna 

stycket. 

26 § 2 mom. 

I momentet behandlas den s. k. genomsynen vid reavinstberäkningen. Ut

över vad som redovisats i den allmänna motiveringen kan följande framhål

las. 

Utgångspunkten för genomsynen är att vinstberäkningen skall ske också 

med hänsynstagande till förändringen av den skattskyldiges andel i före

ningsförmögenhetcn. En avstämning skall således ske med hänsyn till förhål

landena vid såväl förvärvet som avyttringen. Beräkningen skall med ett un

dantag ske enligt vanliga regler. Bestämmelserna i 4 § tolfte stycket lagen 

( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt bör kunna tjäna som en lämplig fö

rebild. Fastighetens värde skall dock ej ingå i beräkningen. I princip skall 

beräkningen ske utifrån förhållandena vid förvärvs- resp avyttringstillfället. 

Om inte särskilda omständigheter föreligger bör man kunna godta - på sätt 

som sker vid förmögenhetstaxeringen - det bokslut som föreligger för det 

senaste räkenskapsår som avslutats före den I juli under det aktuella året. 

De nya bestämmelserna om vinstberäkningen medför vissa förändringar 

i fd1ga om behandlingen av kapitaltillskott och vissa nybyggnadskostnader. 
Dessa och vissa andra frågor av betydelse för vinstberäkningen berörs i spe

cialmotiveringen till 26 § 5 mom. 

26 § 3 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 8 andra och tredje styckena av anvis
ningarna till 35 § samt punkt 2 c andra stycket av anvisningarna till 36 § KL. 

Vad som stadgas i andra stycket om inre reparationsfond eller andra lik

nande fonder är endast tillämpligt om fondförmögenheten inte beaktats vid 

beräkningen av föreningens förmögenhet. 

26 § .J mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 2 c första stycket av anvisningarna till 

36 *KL. 
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26 .~ 5 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 2 c tredje-sjätte styckena av anvis
ningarna till 36 § KL. En nyhet avser behandlingen av s.k. värdehöjande 

reparationer och har - beträffande fastigheterna - sin motsvarighet i den nya 

regleringen i 25 § 4 mom. Kostnader för reparationer av detta slag är av

dragsgilla under två förutsiittningar. Den ena är att kostnaderna inte får ha 

lagts ned tidigare än fem år före avyttringstillfiillet. Det andra är att kostna

derna skall överstiga 5 000 kr. per år. En annan förändring avser de s.k. kapi

taltillskotten. De nya reglerna om genomsyn i 26 § 2 mom. gör att reglerna 
om den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott blir onödiga och be

stämmelserna har tagits bort. 

Även den tredje förändringen hiinger samman med den nya metoden för 

vinstberäkningen. Som en konsekvens av att förändringar i överlåtarens an

del i förcningsförmögenhcten skall beaktas .vid vinstberiikningcn får den 

skattskyldige även tillgodoräkna sig sin andel av kostnader för ny-, till- och 

ombyggnad som avser föreningsfastigheten. En regel om detta har tagits in 

i fjiirde stycket. 

Bestämmelserna i femte stycket är nya och har- med avseende på närings

fastighcter - sin motsvarighet i de nya bestämmelserna i 25 ~ S mom. Reg
lerna tar bl.a. sikte på den situationen att en bostadsrätt i näringsverksamhet 

avyttras. Av regeln framgår att kostnader för värdehöjande reparationer och 

underhftll som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt punkt 5 av 
anvisningarna till 22 § KL vid vinstberäkningen skall anses som förbättrings

kostnad. 

26 § 6 mom. 

Momentet motsvarar nuvarande punkt 2 c nionde stycket av anvisningarna 
till 36 §KL. 

26 .~ 7 mom. 

Momentet motsvarar för bostadsrätternas del stadgandct i 25 § 9 mom. och 
innehåller schab\oniserade vinstberäkningsmetoder. Utgångspunkten för 
vinstberiikningen enligt detta moment är vederlaget för den avyttrade egen

domen sedan detta justerats med hänsyn till lägenhetens andel i föreningens 

nettoskuld eller nettoförmögenhet vid avyttringstillfället. 

Första stycket innehåller den mest förmånliga schablonregeln för att be

räkna vinsten vid avyttring av en bostadsrätt. Bestämmelsen - som tar sikte 

på det fallet att en fysisk person avyttrar en privatbostad som är hans perma

nentbostad - innebär att vinsten i sf1 fall får beräknas till 30 <;i, av vederlaget 

sedan detta justerats på ovan angivet sätt. Definitionen av begreppet perma

nentbostad är densamma som i 25 ~ 9 mom. till vilken bestämmelse en hän

visning är gjord. Av stycket framgår också att om den mest förm{mliga vinst
hcräkningsschahlonen inte är tillämplig får vinsten beräknas till 60 % av det 

med hänsyn till nettoförmögenheten eller nettoskulden justerade vederla

get. Denna bestämmelse blir tillämplig i de fall bostadsrätten t.ex. använts 
för fritidsändamäl eller om den avyttras av ett dödsbo. 
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I andra stycket finns en schablonregel som för tillämpas i de fall avyttringen Prop. 1989/90: 110 

avser en bostadsrätt som inte är privatbostad. dvs i de fall bostadsrätten ingår 

i en näringsverksamhet. I så fall får vinsten beräknas till 90 % av det juste-

rade vederlaget. 

Tredje stycket saknar motsvarighet i lagrådsremissen. Där behandlas den 

situationen av en privatbostad avyttras och denna i den skattskyldiges hand 

under något av de tre närmaste åren före avyttringen inte varit privatbostad 

utan ingått i en näringsverksamhet. I så fall får vinsten inte beräknas enligt 

någon av de schabloner som eljest enligt första stycket gäller för privatbostä

der. Vinsten far - om den skattskyldige inte väljer att beräkna vinsten enligt 

en konventionell metod - i stället beräknas enligt andra stycket. dvs. enligt 

samma schablon som gäller för bostadsrätter som inte är privatbostiider. 

I fjärde stycket återfinns den inledningsvis nämnda bestämmelsen om att 

vinsten skall beräknas med hänsyn till lägenhets andel i föreningens netto

förmögenhet eller nettoskuld vid avyttringstillfället. 

26 !$ 8 mom. 

Hänvisningen till 25 ~ 10 mom. innebär att vinsten alltid fär beräknas till 

30 % av vederlaget om en bostadsrätt som är privatbostad exproprieras eller 

avyttring eljest sker under tvångsliknande förhållanden. Också i detta fall 

skall vinsten beräknas med hänsyn till lägenhetens andel i föreningens netto

förmögenhet eller nettoskuld vid avyttringstillfället. 

27 !$I mom. 

I första stycket regleras vilka viirdepapper som skall reavinstbeskattas till

sammans med aktierna enligt genomsnittsmetoden. vilket närmare beskri

vits i avsnitt 6.5.5. Interimsbevis definieras i 3 kap. 5 ~ aktiebolagslagen 

( 1975: 1385). Alla andelar i aktiefonder beskattas enligt denna paragraf. Nå

gon särreglcring för andelar i s.k. avkastningsfonder föreslås inte. Se dock 

undantaget för kvittning enligt 6 mom. Handelsbolagsandelarna har skilts 

fri111 de aktiebeskattade instrumenten och regleras i 28 *· Genomsnittsmeto

den gäller inte för dem. M<.:d teckningsrättsbevis avses som en nyhet såväl 

företrädesrätter till nyteckning av aktier som sådana som avser konvertibla 

skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätt. Dessa regleras i 4 kap. 3 §resp. 

5 kap. 10 * aktiebolagslagen. Vinstandelsbevis ingär inte i uppräkningen i 

nuvarande regler men beskattas enligt akticvinstreglerna. De regleras i 

7 kap. 2 * akticbolagslagen. Med vinstandclsbevis avses både konvertibelt 

sådant och bevis utan konverteringsrätt. Vissa inkomster som nu beskattas 

enligt 35 * I mom. 1 och 4 mom. KL kommer också att ingå bland dem som 

skall beskattas enligt aktievinstreglerna. I.ex. ersättningar i samband med 

options- och terminsaffärer. Beträffande beskattningsreglerna för de sist

nämnda jfr 24 * I 1110111. andra stycket. 2 mo111. första och femte styckena 

samt 4 mo111. tredje och fjlirde styckena. 

För skuldebrev förenat med optionsrätt gäller till skillnad från dagens reg

ler att bara aktievinstreglena skall tillämpas. Efter påpekande från lagrådet 

har till skillnad från vad som föreskrevs i lagrådsremissen angetts att också 

skuldehrev som har varit förenat med optionsrätt skall beskattas bland ak-
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ticrna. Detta giillcr skuldebrev som har getts ut förenade med optionsrätt Prop. 1989/90: 110 
enligt 5 kap. aktiebolagslagen. Med optionsbevis avses avskild optionsriitt 

till nyteckning som blivit utfäst i förening med skuldebrev (5 kap. 5 *jämfört 

med 4 kap. 6 * aktiebolagslagcn ). 

Det bör noteras att gcnomsnittsmetoden giiller för de uppräknade finan

siella instrumenten oavsett om dessa iir svenska eller utliindska. Slutligen 

siigs att iiven andra finansiella instrument iin de som räknats upp omfattas av 

aktievinstreglerna om instrumentet till sin konstruktion eller verkningssätt 

liknar de uppriiknade. Detta innebiir en presumtion för att ett nykonstruerat 

instrument skall beskattas som aktierna om det eller något underliggande 

instrument iir hiinförligt till denna kategori. Vid bedömning av om ett instru

ment skall anses vara liknande till sin konstruktion eller verkningssätt kan 

t.ex. viigas in om det i sina olika bestfmdsdelar iir identiskt med några av de 

uppriiknade instrumenten. Det ligger i sakens natur att stora krav på förutse

barhet mt1ste uppriitthf1llas vid den typ av analogitolkning som påbjuds ge

nom detta stadgande. 

Begreppet finansiella instrument iir nytt för skattelagstiftningen. Det är 

hiimtat fr{m den terminologi som anviinds av viirckpappersmarknadskom

mitten. I betiinkandet Viirckpappersmarknaden i framtiden (SOU 1989:72, 

del 2, s. 298 f.) anges att med finansiella instrument avses alla typer av fond

papper och andra riittigheter eller förpliktds(.'r avs(.'dda för handel på värde

pappersmarknaden. Det gäller allts<'I viirdepapper som förekommer när 

företagen och staten lånar upp pengar eller i övrigt för tillskott fr[m allmän

heten. Även om aktier i framtiden kommer att finnas i ett värdepapperslöst 

system, omfattas de av begri:ppct finansiellt instrument. Även andra instru

ment som inte har omedelbar riskkapitalförsörjningskaraktär. t.ex. optio

ner. omfattas av begreppet. 

Momentet har utformats med beaktande av lagrådet.1· synpunkter. 

2 7 .li 2 1110111. 

I första stycket finns grund regeln för beräkning av anskaffningsv1irden enligt 

genomsnittsmctoden. Regeln övercnsstiimmer i huvudsak med den nuva

rande gcnomsnittsmetodcn för äldre aktier enligt punkt 2 b andra stycket av 

anvisningarna till 36 * KL. En skillnad gentemot nu gällande regler är dock 

att gränsen för vad som skall anses utgöra samma slags instrument dras snä

vare enligt den nya lydelsen. För att markera denna förändring har angetts 

att förutom slag skall ocksa "sort" vara avgörande för om separat genom

snittsberäkning skall göras. Härmed avses andra indclningsgrunder än de ak

tieslag som anges i 3 kap. 1 § aktieholagslagen (jfr avsnitt 6.5.3). 

I 24 ~ I mom. tredje stycket ges besHimmelser om att det genomsnittliga 

anskaffningsviirdet skall övertas av den som förvärvar egendom genom bc

ncfik överlåtelse. 

Det bör noteras att reglerna i 3 § 6 mom. om avdragsrätt för räntekompen

sation gäller även de fordringar som skall beskattas enligt 27 §. 

I andra stycke! finns en alternativ regel för fastställande av anskaffnings

värde som motsvarar den nuvarande schablonregeln i punkt 2 b tredje 

stycket av anvisningarna till 36 ~ KL. Procentsatsen är dock 20. Här finns 
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också definitionen av vad som avses med marknadsnoterad. Den anknyter Prop. 1989190: 110 
till den definition som i dag återfinns i punkt 5 av anvisningarna till 3 och 4 §§ 

lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. En skillnad i förhållande till 
definitionen i nämnda lag är att det hiir anges att noteringen skall vara all-
mänt tillgänglig. Anledningen till detta är att noteringar hos privata kreditin-
stitut skall räknas som "marknadsnotering" likaväl som notering på t.ex. 
Stockholms fondbörs - men både skattskyldiga och taxeringsmyndigheterna 

måste kunna få del av noteringarna för att instrumenten skall anses mark-

nadsnoterade. 

Det bör noteras att för att ett finansiellt instrument skall anses marknads

noterat räcker det inte att ett annat instrument utgivet av samma bolag är 

föremål för marknadsnotering. Det räcker inte heller att ett underliggande 

finansiellt instrument är marknadsnoterat. För att t.ex. en aktieoption skall 
anses marknadsnoterad måste själva optionen vara noterad - det räcker inte 

att den underliggande aktien är noterad (jfr avsnitt 6.5.8 och 6.5.9). 

Tredje stycket innehåller en kompletterande regel för beräkning av an
skaffningsvärden för delbevis och teckningsrättbevis (jfr avsnitt 6.5. 7). Re

geln som innebär att anskaffningsvärdet skall anses vara noll kr. gäller dessa 

rätter endast om de erhållits med stöd av innehav av moderaktie. Den över

ensstämmer i princip med vad som nu gäller enligt punkt 3 b nionde stycket 
av anvisningarna till 36 § KL för beräkning av anskaffningskostnad för teck

ningsrätt till konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev förenat med options

rätt. Beträffande begreppet "teckningsrätt" se 1 mom. Anskaffningsvärdet 

noll kr. gäller både om rätterna säljs och om rätten utnyttjas för förvärv av 

finansiellt instrument och instrumentet säljs. 
En förutsättning för att regeln skall tillämpas är att erhållandet av beviset 

eller rätten inte iir att betrakta som utdelning. Det har inte föreslagits några 
regler som innebär någon ändring av vad som enligt nuvarande praxis be

traktas som utdelning. Förvärv av företrädesrätter till köp eller teckning av 

aktier i andra bolag än det moderaktien avser, innebär ofta utdclningsbe
skattning. Dessa rätter kallas allmänt inköpsrätter. De omfattas inte av mo
mentet. 

Momentet har utformats med beaktande av lagrådets synpunkter. 

27 § 3 mom. 

Momentet innehåller en regel för beräkning av anskaffningsvärde för op
tionsbevis som erhållits genom teckning av skuldebrev som emitterats i för

ening med optionsrätt till nyteckning (jfr avsnitt 6.5.7). 

Bestämmelserna innebär att en optionsrätt som förvärvats i förening med 

ett skuldebrev skall värderas enligt den s.k. restvärdemetoden, dvs. en pro

portionering av anskaffningsvärdet görs med ledning av skuldebrevets värde 

vid förvärvet och värdet av skuldebrevet jämte optionsrätten vid samma till

fälle. Resten av anskaffningsvärdet - det som inte är hänförligt till skulde

brevet - anses falla på optionsrätten. Detta gäller såväl när den avyttras se

parat som när den egendom vilken förvärvats med stöd av rätten avyttras. 

Regeln motsvarar nuvarande punkt 2 tionde stycket av anvisningarna till 36 § 

KL. 
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27 .~ ./ /110111. 

I momentet finns en föriindrad motsvarighet till dagens strukturrationalise
ringsregler i 3.'i * 3 mom. tredje styeket Kl.. Nuvarande regler innehär att 
regeringen i fräga om äldre aktier kan medge hefrielse. helt eller delvis. från 

reavinstskatt vid strukturrationalisering. Förslaget innebär en iivergang till 

ett uppskovsförfarande inom ramen för den ordinarie taxeringen. När form

kraven för ett hyte av aktier är uppfyllda blir konsekvensen att själva bytet 

inte utlöser n;lgon beskattning. Det hör noteras att det krävs att aktierna 
nyemitterats. I första sty<ket anges att regeln iir tillämplig när en här i riket 

hosatt fysisk person eller hiir hemmahörande juridisk person avyttrar aktier. 

Innebörden hiirav iir bl.a. att en utflyttad fysisk person som är inskriinkt 
skattskyldig här riket inte slipper beskattning i de aktuella fallen. I andra 

meningen framgär att detsamma g~iller en person som visserligen har flyttat 

men ändii anses bosatt hiir pa grund av att han har viisemlig anknytning hit. 
Med "motsvarande utliindskt bolag" avses utländskt bolag enligt den defini

tion som finns i 16 * 2 mom. (jfr prop. 1989/90:47. SkU 16. SFS 1989: 1039-
lll41 ). Dessutom skall bolagskonstruktionen oeh deHigarskapet i övrigt likna 

ett svenskt aktiebolag. 
Det bör noteras att den som vistas utomlands och omfattas av den s.k. 

ettiirsregcln inte anses utflyttad oeh således ing{1r bland dem som kan få upp

skov. 
Efter lagrcldets synpunkter har tillagts att anskaffningsviirdet för de in bytta 

aktierna skall utgöra anskaffningsviirde för de erhiillna aktierna. 

I andra stycket finns särskilda regler för förfarandet när det är fraga om 
aktier i ett fömansföretag. N itgon tidsfrist för när en sådan ansökan senast 
skall ha gjorts har inte föreskrivits. I allmiinhet torde det ligga i den skatt
skyldiges intresse att fä beskattningsfriigan klarlagd på ett så tidigt stadium 
som möjligt. ofta redan före avyttringen. Det kan dock inte uteslutas att det 

först i efterhand uppmärksammas att dispens erfordras. 
Enligt tredje strcket skall avskattning i vissa fall ske om en skattskyldig som 

har medgetts undantag fr{111 beskattning enligt första eller andra stycket av
flyttat frfo1 riket. Det giiller de fall niir avyttringen skett till ett utländskt bo
lag och sft!edcs utHindska aktier erhällits i vederlag. 

Flirsbget omfattar bara aktier oeh inte ocks[1 konvertibla skuldebrev som 

kapitalvinst kommitten föreslog (jfr avsnitt 6.5. 11 ). 

27 .~ 5 1110111. 

I fi'irsta stycket anges ett undantag frän den generella avdragsbegränsningen 

till 70 r;; för reaförluster. Innebörden är att fri kvittning gäller för vinster och 

förluster på de finansiella instrument som avses i I mom. i den mån de är 

marknadsnoterade (jfr avsnitt 6.5.4). Definitionen p{1 begreppet marknads

noterad finns intagen i 2 mom. 
I andra stycket undantas fr{rn den utvidgade kvittningsriitten andelar i ak

tiefonder som inte till minst tre fjärdedelar innehåller aktier. Regleringen 

innebiir att alla aktiefonder beskattas bland aktierna men fondandelar be

triiffande fonder som inte innehäller tillräekligt mycket aktier behandlas som 

Prop. 1989/90: 110 
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icke marknadsnotcrade aktier. dvs. reaförluster är alltid avdragsgilla till Prop. 1989/90: 110 
70 <;(,. 

Momentet har utformats rrn.:d beaktande av lagrådets synpunkter. 

28 -~ 

Paragrafen behandlar avyttring av andel i handclsholag och motsvarar punkt 

2 d av anvisningarna till 36 * KL. 

Innebörden av reavinstreglerna för andelar i handelsbolag iir att ing{mgs

värdet for andelen skall justeras med hänsyn till gjorda tillskott och uttag 

och till skattepliktiga inkomster och avdragsgilla underskott som belöper p[1 

andelen. Dessa regler kan anviindas iiven i fortsiittningen. Att beskattning 

sker såväl i niiringsverksamhet som kapital pi1verkar inte saken. Tekniken 

för rullning av underskott gör att någon justering för avdragsgillt underskoll 

normalt inte blir aktuell i och med att underskottet inte dras av löpande utan 

i stället reducerar den skattepliktiga inkomsten följande {ir (jfr 26 * KL och 

prop. 1988/89:55 s. 29 hetriiffande underskott i rederirörelse m.m. ). De enda 

situationer d{1 ingängsviirdct skall justeras ned för en deliigarc som är fysisk 

person iir niir avdrag har medgetts enligt 33 * 3 mom. KL (underskott av

seende litterär, konstniirlig eller diirmed jämförlig verksamhet) eller enligt 

3 * 13 mom. (underskott i förviirvskällan när verksamhet i handelsbolaget 

upphör). I det senare fallet skall nedjusteringen av ing<'mgsviirdet ske med 

hela underskottsbeloppet (och inte med 70 %). 

29 *I mom. 

I momentet ges bestiimmelscr om vinstberäkning vid avyttring av fordringar 

och andra finansiella instrument som är hänförliga till fordringar. t.ex. rän

teoptioner och ränteindexoptioner. Dessa skall beskattas enligt genomsnitts

rnetoden, om de iir utställda i svenska kronor. Dessa beskattas nu i huvudsak 

enligt 35 * 4 mom. KL. Här anges att fordringar m.m. som jämväl avses i 
uppräkningen i 27 *inte hör hit. Det giiller bl.a. konvertibla skuldebrev och 

vinstandelsbevis. Detta för att klargöra att bara kvittningsreglerna för aktier 

m.m. i 27 *gäller för de fordringar som skall beskattas enligt aktievinstreg

lcrna (jfr avsnitt 6.6.1). 

Det bör noteras att reglerna i 3 * 6 mom. om riintckompensation giiller för 

fordringarna. 

29 .~ 2 mom. 

Som framg{H av avsnitt 6. 6.3 skall viirddöriindringar pil marknadsnoterade 

fordringar (vanligen obligationer) som avses i I mom. beskattas som ränta. 

De omfattas diirmed av de regler för avdragsbegränsning och kvittningsrätt 

som gäller för riinteutgifter och riintcintiikter. Definitionen av begreppet 

marknadsnoterad framg{1r av 27 * 2 mom. 

Av 3 * 2 mom. framgär att som huvudregel gäller begränsad avdragsrätt 

till 70 '.i( för reaförluster. De marknadsnotcrade svenska fordringarna skall 

beskattas som om reavinsterna utgjorde riinteintiikter och rcaförlustcrna 

riintckostnader. Förlusterna blir diirmed avdragsgilla i samma utsträckning 

som gäller för riinta. Den fullstiindiga kvittningsrätt för räntekostnader som 725 



gäller mot riinteintäkter kommer således också att gälla mot de aktuella rea- Prop. 1989/90: 110 
vinsterna. Reaförlusterna blir också fullständigt kvittningsbara mot reavins-
ter på dessa fordringar. 

I sista meningen anges att detta inte gäller premieobligationer. För dessa 

gäller således att reaförluster endast får dras av till 70 %. 

30 .li 

I paragrafen regleras reavinstberäkningen vid icke yrkesmässig avyttring av 

varje annan form av egendom än sådan som avses i 25-29 §§. Dessa regler 

finns i dag i 35 § 4 mom. KL. 

Bestiimmclserna i 30 § kompletterar de allmänna reglerna i 24 § och tar i 

första hand sikte på lösöre men reglerar även avyttring av flera andra egen

domsgrupper. I avsnitt 6.9 anges närmare vilka typer av lös egendom som 

omfattas av bestämmelsen. 

Särskilda regler gäller för egendom som innehas för personligt bruk. Så

dan egendom utgör alltid lösöre. Den närmare avgränsningen mellan per

sonligt lösöre och annan egendom utvecklas i avsnitt 6.9.2. 

I andra .wvcket finns två lättnadsregler för egendom som innehas för per

sonligt bruk. 

Enligt punkt I får ett schablonanskaffningsvärde på 25 % av nettoförsälj

ningsintäkten (försäljningsintäktcn minus försäljningskostnaderna) använ
das för egendom som innehas för personligt bruk. Regeln tillämpas efter yr

kande av den skattskyldige. 

Av andra punkten framgår att vinst på egendom som innehafts för person

ligt bruk är skattepliktig endast om de sammanlagda vinsterna på personligt 

lösöre under beskattningsåret överstiger 50 000 kr. Regeln är utformad som 
ett grundavdrag. Endast den del av vinsten som överstiger 50 OUO kr. beskat

tas således. 
Tredje stycket reglerar återläggning. av värdeminskningsavdrag och andra 

avdrag för anskaffningen och motsvarar med redaktionella ändringar nuva
rande punkt 2 e av anvisningarna till 36 § KL. 

I fjärde stycket anges att genomsnittsmetoden i 27 § 2 mom. är tillämplig 
i vissa fall när det gäller lös egendom som inte används för personligt bruk. 

Det torde dock sällan råda sådan identitet mellan två innehav att den skall 

tillämpas. Det kan dock t.ex. gälla guld som vid olika tidpunkter inköpts till 

olika pris. 1 sådana fall skall ett genomsnittligt inköpspris dras av. 

Enligt femte stycket medges inte avdrag för rea förlust på egendom som in

nehas för personligt bruk. Som framgår av avsnitt 6.9.3 anses värdeminsk

ning på sådan egendom som en icke avdragsgill personlig levnadskostnad. 

För annan egendom än personligt lösöre gäller de generella reglerna i 3 § 

2 mom. att avdrag endast medges med 70 % av reaförlusten. 

I sammanhanget kan anmärkas att försäkringsersättning och annan ersätt

ning för skada på egendom som avses i 30 § är skattefri enligt bestämmel

serna i 19 §KL. 

Paragrafen har utformats med beaktande av lagrådets synpunkter. 
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Övergångsbestämmelser 

punkt 1 

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 {trs taxering. I samband hiirmed krävs vissa övergångsbestämmelser. 

punkt2 

De nya bestämmelserna i 24 * 4 mom. innebär att avyttringen blir bestäm

mande för bcskattningstidpunkten. Om en överl{1telse har skett före den I 

januari 1991 utan att någon del av köpeskillingen har uppburits eller varit 

tillgänglig för lyftning skulle vinsten - utan särskilda övergångsregler - inte 

alls kunna beskattas. Vid avyttringen giilldc den första kronans princip och 

cft.:r den 1 januari 1991 blir avyttringen den beskattningsutlösande hiindel

sen. 

Bestämmelsen innebär att den första kronans princip behålls för avytt

ringar som skett före den 1 januari 1991 men som - på grund av att någon 

betalning inte erhftllits - inte har kunnat beskattas senast vid 1991 års taxe

ring. Niir beskattning skall ske tidigast vid 1992 lirs taxering skall vinsten be

räknas i enlighet med ek nya reglerna och beskattas enligt den skattesats som 

gäller inkomster i det nya inkomstslaget kapital (punkt I jämfört med punkt 

2). Även bcstiimmclserna om avyttring av aktier i fåmansföretag i 

3 * 12 mom. blir stiledes tillämpliga. Beskattningen begränsas dock. i enlig

het med vad lagrådc1 har förordat. till de fall där skatteplikt för vinsten före

legat enligt äldre regler. 

Ytterligare en situation omfattas av övergångsbestämmelsen, nämligen 

behandlingen av en s. k. tilläggsköpeskilling i vissa fall. Om den första kro

nans princip innebär att beskattning skall ske visst år efter 1991. kan det in

träffa att köpeskillingens totala belopp inte kan bestämmas. Situationen är 

alltså s{1dan som avses i 24 * 4 mom. andra stycket. Regleringen innebär att 

om den första delen av köpeskillingen med tillämpning av första kronans 

princip beskattats tidigast vid 1992 års taxering, skall också en tilläggsköpc

skilling tas till beskattning vid den taxering som följer av samma princip, dvs. 

för det beskattningsär beloppet blir tillgängligt för lyftning. 

Punkt 2 omfattar bara de fall då vinstbeskattningen skjutits upp på grund 

av 41 S KL. Punkten är inte tillämplig pä andra avyttringar än sådana som 

omfattas av reavinstreglerna. 

Övergångsbestämmelsen har utformats med beaktande av lagrådets syn

punkter. 

punkt 3 

Om beskattning har skett vid 1991 eller tidigare <lrs taxering av viss del av en 

köpeskilling men heskattningen har måst anstf1 med en annan del av köpe

skillingen som inte iir känd. skall även denna tilläggsköpeskilling tas upp till 

beskattning när den blir tillgiinglig för lyftning. Vinst- eller förlustberäk

ningcn skall ske enligt de regler som tillämpades när den första delen av kö

peskillingen beskattades. Den sålunda beräknade vinsten skall tas till be

skattning i det nya inkomstslaget kapital enligt den nya skattesatsen. 

Prop. 1989/90: 110 
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För tillgångar, framför allt aktier, som beskattas enligt 35 ~ 3 mom. KL. Prop.1989/90:110 
undantas dock andra stycket i nämnda lagrum, nämligen reglerna om att en-
dast viss del av vinsten är skattepliktig beträffande äldre aktier. Dessa äldre 
regler har tillkommit för att vid skatteuttaget ta hänsyn till att en viss del 

av vinsten endast innebär en kompensation för penningvärdets urholkning 

genom inflation. I det nya skattesystemet har skattesatsen om 30 '7c satts till 

en nivå som innebär ett schablonmässigt hLinsynstagande till inflationen. Om 

både en viss andel av vinsten skulle få räknas bort och den nya låga skattesat-

sen skulle få tillämpas, skulle dubbel hänsyn till inflationen medges. För att 

anpassa underlaget till den nya skattesatsen skall alltså hela vinsten eller för-
lusten p{1 aktier o.d. tas upp till beskattning resp. dras av. De nya reglerna 

för beskattning av reavinst som avser aktier o.d. i fåmansföretag (3 § 

12 mom.) skall till följd av bestämmelsen inte tillämpas på sådan tilläggskö-

peskilling som avses i punkt 3. Hela vinsten skall således beskattas i inkomst-

slaget kapital. 

punkt 4 

I fråga om fastigheter har som utvecklats i den allmänna motiveringen (av

snitt 6.4.13) föreslagits en JO-årig övergångsperiod. För avyttringar som sker 
under tiden mellan den 1 januari 1991 och den 31december1999, får om

kostnadsbeloppet beräknas genom att det omkostnadsbelopp som hade kun

nat användas om försäljningen skett den 31 december 1990 ökas med för
bättringskostnader m.m. som lagts ned fran detta datum fram till avytt

ringen. Vid indexuppräkningen av ingångsvärdc, eventuella uppskov, etc., 
skall dock användas en åttaårig initialperiod. Motsvarande gäller om s.k. ti

digareläggning aktualiseras. En förutsättning är givetvis att fastigheten för
värvats före den I januari 1991. 

Värdeminskningsavdrag m.m. skall återföras till beskattning i den omfatt
ning som anges i punkt 5 av anvisningarna till 22 S KL. 

Övergångsregeln gäller inte när delägare i fåmansföretag eller delägare 
närstaende person avyttrar fastighet till företaget. 

punkt5 

För bostadsrätternas del. där vinstberäkningen enligt gällande rätt sker en

ligt en nominell metod, har övergångsbestämmelserna anknutits till beräk

ningen av den skattepliktiga andelen av vinsten. Övergångsbestämmelsen 

omfattar endast bostadsrätter som anskaffats före den 1 januari 1987. Dessa 

äldre bostadsrätter "växer in" i det nya systemt under en treårsperiod. Sker 

avyttring under ni1got av aren 1991. 1992 eller 1993 får den skattepliktiga 
vinsten beräknas till 60, 75 resp. 90 <;f, av den enligt de nya reglerna beräk

nade vinsten. 

Övergångsbestämmelsen är inte tillämplig om vinsten beräknas enligt 

schablonregeln i 26 * 7 mom. 

punkt6 

Äldre reaförluskr får utnyttjas inom nu gällande sexårstid. Förlusterna be

räknas efter äldre regler. Eftersom de nya reglerna innebär att inkomstslaget 728 



tillfällig förv~irv~verksamhet upphör för att delas upp i inkomstslagen nä- Prop. 1989/90: 110 

ringsverksamhet och kapital måste övergångsbestämmelserna anpassas här-

till. Avdrag för äldre reaförluster medges i huvudsak i inkomstslaget kapital. 
Sådana förluster skall få utnyttjas i den mån sådan vinst redovisas som enligt 
äldre regler skulle ha utgjort tillfällig förvärvsverksamhet. Hänvisningen till 

punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 36 * KL innebär en inskränkning 
i rätten att dra av förluster på premieobligationer. I punkten hänvisas där-

emot inte till tredje stycket i nämnda anvisningspunkt där det anges att av-

drag i första hand skall ske för de förluster som är hänförliga till beskatt-
ningsftret. Eftersom "nya" förluster inte får sparas i det nya skattesystemet 

är det överflödigt att påpeka att de nya förlusterna får dras av först. Hänvis-

ningen till fjärde stycket utgör en erinran om att bestämmelserna om avytt-

ring av fastighet till närstående som i de nya reglerna med en mera generell 

utformning har tagits in i 24 * 3 mom. första stycket SIL, skall gälla även 
övergångsvis. Avdragsbegränsningen till 70 % tillämpas inte på gamla för-

luster. 

Övergångsbestämmelsen tar också sikte på juridiska personers reaförlus

ter vid 1991 och tidigare års taxeringar. Innebörden är att sådana äldre för
luster skall kunna kvittas under en sexårsperiod mot reavinster på i princip 

samma villkor som hittills har gällt. När det gäller t.ex. aktiebolag måste 

detta ske i inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom bolagen inte redovi

sar inkomst av kapital. Förlusten fär dock endast dras av mot sådana intäkter 

som enligt de äldre reglerna skulle ha redovisats i inkomstslaget tillfällig för

värvsverksamhet. 

punkt 7 

Regeln om beräkning av anskaffningsvärde för aktier köpta före den 2 april 

1971 skall fortsätta att giilla för icke börsnoterade aktier. 

punkt8 

För att reavinstbeskattningen av andelar i allemansfonder inte skall träffa 
värdestegring som uppkommit före den 1 januari 1991 får anskaffningsvär

det för andelarna bestämmas till marknadsvärdet den 31 december 1990. Är 
det verkliga anskaffningsvärdet högre får självfallet detta användas. 

punkt 9 

En ny punkt har tagits in beträffande beskattning av premier vid utfärdande 

av optioner. Bestämmelsen förtydligar att erhållna premier inte skall beskat

tas vid två tillfällen. Det gäller premier vid utfärdande av optioner med en 

löptid på högst ett är - för vilka tidpunkten för beskattning i vissa fall skjuts 

upp ett år i förhtillande till nuvarande regler. 

punkt 10 

Punkten har införts efter förslag frfrn lagrådet. Den som erlagt räntekompen

sation under år 1990 får göra avdrag för denna mot utfallande ränta enligt de 

äldre bestämmelserna. I andra stycket anges att de nya bestämmelserna inte 
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skall tillämpas vid reavinstberäkningen för en innehavare av skuldebrev som Prop. 1989/90: 110 

redan medgetts avdrag för räntekompensation mot utfallande ränta. 

punkt 11 

Vinstdelningsskatt tas ut sista gången vid 1991 ärs taxering. Enligt nuva

rande 4 *andra stycket är vinstdclningsskatt som påförts ett visst år avdrags

gill vid taxeringen följande år. Av punkten följer att avdragsrätten för påförd 

vinstdelningsskatt finns kvar även efter 1991 års taxering. Punkten reglerar 

också det fallet då vinstdelningsskatt restitueras m.m. 

punkt 12 

I det nya systemet slopas den nuvarande begränsningen i kontinuitetsreg

lerna för företag som bedriver handel med fastigheter eller värdepapper (jfr 
kommentaren till 2 § 4 mom.). Punkten innebär att de nya bestämmelserna 
endast gäller för fusioner som genomförs efter det beskattningsår då obe

skattade reserver återförts till beskattning. 

punkt 13 

Bestämmelsen om avdrag för underskott hänvisar till punkt 6 av övergångs

bestämmelserna till lagen om ändring i KL. Genom hänvisningen kommer 
vad som sägs där om avdrag för rederiunderskott att gälla även för under

skott i icke börsnoterat aktiebolag. Börsnoterade aktiebolag omfattas där

emot inte av begränsningsrcgeln. 

punkt 14 

T punkten regleras beräkningen av schablonintäkten för investmentföretag 

och aktiefonder i de fall beskattningsåret påbörjats före den 1 januari 1991. 

punkt 15 

I punkten anges att de nya bestämmelserna om uttagsbeskattning eller bibe

hållet anskaffningsvärde tillämpas i fråga om tillgångar som bytt karaktär 

efter ikraftträdandet. 

punkt 16 

Bestämmelsen ansluter till punkt 12 av övergångsbestämmelserna till lagen 

om ändring av kommunalskattelagen. Där föreskrivs att underlaget förrän

tefördelning vid 1993-1995 års taxeringar skall multipliceras med endast 55, 

70 resp. 85 % av statsl{meräntan vid beräkning av intäkten i förvärvskällan 

(avsnitt 8. lll.2). Motsvarande reducering av statslåneräntan skall givetvis 
också ske vid beräkning av det mot intäkten svarande avdraget i inkomstsla

get kapital. 

punkt 17 

De nya reglerna om avdrag för underskott när en förvärvskälla har upphört 

tillämpas inte om förvärvskällan beskattats sista gången vid 1991 eller tidi-
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gare års taxering. I stället skall övergångsbestämmelserna i lagen ( 1990:000) Prop. 1989/90: 110 
om upphävande av lagen ( 1960:63) om förlustavdrag tillämpas. 

punkt 18 

I punkten anges att övergångsbestämmelserna till tidigare författningsänd
ringar i KL och SIL som nu upphävts alltjämt skall gälla i tillämpliga delar i 
den mån de upphävda bestämmelserna motsvarar de nya bestämmelserna. 
Denna bestämmelse har sin motsvarighet i punkten 30 av övergångsbestäm

melserna till KL. 

12.3 Lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt 

De överväganden som ligger bakom förslaget har tidigare redovisats i den 
allmänna motiveringen (avsnitt 7.4). Lagtekniskt har ändringarna utformats 

på följande sätt. 
I 1 § anges på vilket fastighetsinnehav som fastighetsskatten tas ut. I ett 

nytt andra stycke anges att även privatbostad som är belägen i utlandet skall 
omfattas av uttaget av fastighetsskatt. Som angetts i specialmotiveringen till 
5 § KL skall bostäder på jordbruksfastighet i utlandet hänföras till närings
fastighet. Näringsfastighet i utlandet blir inte föremål för fastighetsskatt i 
Sverige. Vad gäller bostadsrätter i utlandet bör följande noteras. För i Sve
rige belägna bostadsrättslägenheter är bostadsrättsföreningen för närva
rande skattesubjekt för fastighetsskatt resp. schabloninkomstbeskattning. I 

den allmänna motiveringen har närmare redogjorts för dessa regler. På sikt 
bör en likformig beskattning av bostadsrätter och småhus införas. Frågan är 
emellertid föremål för utredning och de i denna proposition framlagda för

slagen innebär ingen ändring i detta avseende. Däremot innebär förslaget att 
ägaren till en här i riket belägen bostadsrättslägenhet, som utgör privatbo
stad, beskattas för eventuella uthyrningsinkomster av denna i inkomstslaget 
kapital. Detta föreslås gälla även om sådan bostadsrätt är belägen i utlandet. 
Beträffande de i utlandet belägna bostadsrätterna och privatbostadsfastighe
terna innebär detta inget nytt utan gäller redan sedan tidigare. En nyhet är 
däremot att utomlands belägna bostadsrättslägenheter och liknande objekt, 
som utgör privatbostäder, omfattas av uttaget av fastighetsskatt. Detta har 
ansetts ligga i linje med önskemålet om en likformig beskattning av bostads
rättslägenheter och egnahem. Eventuellt förekommande "dubbelbeskatt
ning" av dessa objekt undviks genom att den utländska skatten avräknas från 
den svenska skatten i enlighet med svensk lagstiftning och ingångna dubbel

beskattningsavtal. 
När det gäller privatbostäder belägna i utlandet är avsikten att skattskyl

digheten till fastighetsskatt skall vara begränsad till fysisk person för tid un
der vilken denne varit bosatt i Sverige. Enligt lagrådet bör detta komma till 
uttryck genom att ett nytt tredje stycke införs i 2 § fastighetsskattelagen med 

denna innebörd. Bestämmelserna har utformats i enlighet härmed. 
Bestämmelserna om procentsatser och underlag för skatten bör liksom för 

närvarande tas in i 3 §. Vad beträffar sådan privatbostad som är belägen i 
utlandet skall underlaget, liksom fastighetsskatteunderlaget i övrigt. baseras 

på 75 % av marknadsvlirdet. Eftersom man för dessa i utlandet belägna pri- 731 



vatbostäder vanligtvis inte har tillgång till något taxeringsvärde eller motsva- Prop. 1989/90: 110 
rande, bör det vederlag som ägaren erlagt, justerat med hänsyn till föränd-
ringar i penningvärdet. kunna tjäna till ledning för bestämmandet av under-

laget förutsatt att förvärvet inte ligger alltför långt tillbaka i tiden. Den i 3 § 

andra stycket föreslagna permanenta nedsättningen av fastighetsskatten med 

början fr.o.m. år 1991 är avsedd att gälla endast för i Sverige belägna bo-

stadsfastigheter. Enligt lagrådet bör detta uttryckligen framgå av lagtexten. 

Ett förtydligande härom införs. I enlighet med vad lagrådet anfört bör dess-

utom en redaktionell ändring vidtas i det andra stycket. 

Därutöver bör följande justering företas i 3 * andra stycket jämfört med 

lagrådsremissen. Den i andra stycket föreslagna regeln om nedsättningen av 

fastighetsskatten i visst fall bör i tekniskt avseende kopplas till det beräknade 

värdeär som utgör {1ret före taxeringsåret. Bestämmelsen blir således först 

tillämplig vid taxering ;lret efter det år då byggnaden har åsatts nämnda vär

deår. Detta är då den utgångspunkt från vilken den tioåriga nedsättningen 

beräknas. Den föreslagna nedsättningen gäller också om en redan befintlig 

byggnad undergår en s~'tdan totalrenovering som innebär. att den i realiteten 

kan jämföras med en nyproducerad byggnad och den därfor vid en omtaxe

ring kommer att äsiittas det värdeår som utgör året före taxeringsåret. I det 

fall regeln är tillämplig pa ett av flera bostadshus på en fastighet bör nedsätt

ningen av fastighctsskatten avse endast nämnda byggnad med tillhörande 

tomtmark. 
I den paragrafen tas även in en bestämmelse om jämkning vid eldsvåda 

eller liknande hiindelse. Bestämmelsen motsvarar delvis det nuvarande stad

gandet i 24 * 2 mom. KL. Det har dock inte ansetts befogat att göra jämk

ningsregeln tillämplig endast beträffande sådan privatbostad utan den har 

fött en generell utformning. 
Vidare har till denna bestämmelse överförts en regel från nuvarande 

punkt I av anvisningarna till 41 a * KL om att privatbostads andel av taxe
ringsvärde på sådan samfällighet som avses i 41 a § KL skall inräknas i under

laget för fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsen

het. 
Beträffande övergångsbestämmelserna bör betonas, såvitt avser punk

terna 3 och 4, att den tillfälliga nedsättningen av fastighetsskatten inte avses 

gälla privatbostadsfastigheter i utlandet. Detta följer också av att de där an

vända begreppen småhusenhet resp. lantbruksenhet enbart är tillämpliga på 

svenska fastigheter. Övergångsbestämmelserna bör i redaktionellt avseende 

justeras på det siitt lagrådet föreslaget. Dessutom bör betriiffande punkterna 

3-6 övergångsbestämmdserna anmärkas att i den män dessa iir tillämpliga 

på ett av flera bostadshus p{1 en fastighet skall nedsättningen av fastighets

skatten avse endast nämnda byggnad med tillhörande tomtmark. 

12.4 Uppbördslagcn (1953:272) 

2 ~ 4 mom. 

Momentets nuvarande bestämmelser om skattereduktion för s. k. hemma

make och för ensamstående med barn utgår. I momentet har i stället tagits 732 



in nya bestiimmelser om skattereduktion. Bestämmelserna har behandlats i Prop. 1989/90: 110 
avsnitt 5.5.2. och 6.2.1. 

4 -~ 1 11101/l. 

I momentet anges att skattetabeller bl.a. skall grundas på nuvarande regler 

om skattereduktion. Denna förutsättning bortfaller med anledning av försla
get. Vidare har en ändring skett med anledning av att schablonavdraget un

der inkomst av tjänst höjs till 4 000 kr. 

4 * 2 mom. 

I momentet anges att det skall i skattetabellen i särskilda kolumner tas upp 

skattebelopp för skilda grupper av skattskyldiga. nämligen de som är berätti

gade till viss skattereduktion och de som inte är det. Momentet upphör att 

gälla eftersom ifrågavarande skattereduktion föreslås slopad. 

JO§ 

I denna paragraf anges vad som inte skall ingå i underlaget för bcri-ikning av 

prdiminiir A-skatt. Förslaget om principiell skatteplikt för kostnadsersätt

ningar föranleder ändringar av första och andra styckena som fick sin nuva

rande lydelse genom SFS 1989: 1025. 
Det nya första stycket innebär att i fråga om ersättningar för ökade lev

nadskostnader vid si1dan tjänsteresa inom riket som avses i punkterna 3 och 

3 a av anvisningarna till 33 § KL gäller undantaget endast om ersättningen 

inte överstiger de avdragsgilla schablonbelopp som anges i de nämnda anvis

ningspunktcrna. Efter en varaktighet av tre månader krävs dessutom ett sär

skilt beslut av skattemyndigheten. 
I fråga om crsiittning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utom ri

ket gäller enligt andra stycket att ersättningen skall undantas från underlaget 

för beriikning av preliminär A-skatt till den del den inte överstiger avdrags
gillt belopp enligt punkt 3 sista stycket av anvisningarna till 33 § KL. 

Enligt tredje stycket skall motsvarande gälla beträffande ersättning för 
tjänsteresa med egen bil. 

I de crsättningsfall som avses i paragrafens första-tredje stycken skall 
alltså eventuella överskjutande eller icke avdragsgilla belopp behandlas som 
lön och ingå i underlaget för beräkning av preliminiir skatt. 

Ffiirde stycket innehaller bestämmelser om annan skattepliktig ersättning 

för vissa med tjiinsten förenade kostnader än som avses i de föregående 

styckena i paragrafen. Ersättningen kan avse kostnader exempelvis för verk

tyg eller instrument som lir nödvändiga i tjänsten. Med kostnader som är 

förenade med tjänsten avses däremot inte ökade levnadskostnader som upp

kommer för en anställd med anledning av att han har sitt arbete på annan 

ort iin den där han har sin bostad. s.k. tillfällig anställning. eller på grund av 
dubbel bosiittning (jfr punkt 3 a första och andra styckena av anvisningarna 

till 33 *KL). I s[1dana fall är frågan om kostnaderna är avdragsgilla eller inte 

ofta i hög grad beroende av den anställdes personliga förhållanden. Ersätt

ning för s{1dana kostnader skall likställas med lön och således ingå i underla

get för heriikning preliminär skatt. Detta hindrar givetvis inte att den en- 733 



skilde begär jämkning av den preliminära skatten och på så sätt minskar Prop. 1989/90:110 
skatteuttaget. 

För att ersättning för kostnader som är förenade med tjänsten skall ingå i 
underlaget för beräkning av preliminär skatt skall den avse kostnader som 
inte är avdragsgilla vid mottagarens inkomsttaxering eller också överstiger 
avdragsgillt belopp. Det skall vara uppenbart att det förhåller sig på något 
av de båda sätten. Härigenom finns utrymme för felbedömningar från utbe
talarens sida utan att ersättningen behöver ingå i underlaget. 

Om det är uppenbart att ersättningen avser icke avdragsgilla kostnader 
skall preliminär skatt beräknas på hela ersättningen. Är det uppenbart att 
ersättningen överstiger avdragsgillt belopp skall skatt beräknas på överskju
tande del. 

41§2 mom. 

Ändringen föranleds av att existensminimireglerna slopas vid taxeringen och 
vid uttagandet av preliminär skatt. Till lagrummet har förts vissa bestämmel

ser från anvisningarna. Dessa har justerats och anpassats till vad som föreslås 
i fråga om 15 kap. 6 a § utsökningsbalken. Se i övrigt specialmotiveringen 

till lag om ändring i utsökningsbalken. 

48 .li 5 mom. 

Momentet innehåller de nya anståndsbestämmelserna som har behandlats i 
avsnitt 6.2.6. Anstånd fär medges efter avyttring av fastighet, bostadsrätt el
ler aktier i fåmansföretag. Det ligger i sakens natur att anstånd inte bör ifrå
gakomma i andra fall än när den kvarstående skatten kan hänföras till en 
fastighets avyttring etc. 

Bestämmelsen har utformats i enlighet med vad lagrådet föreslagit. 

Anvisningar 

ti/141 § 

Anvisningarna upphör att gälla med anledning av att reglerna om existens
minimum slopas vid den preliminära beskattningen och vid taxeringen. De 
bestämmelser som behövs i fråga om avdrag för kvarstående skatt har förts 
till 41 § 2 mom. 

Övergångsbestämmelser· 

Enligt de föreslagna övergångsbestämmelserna träder ändringarna i kraft 
den 1 juli 1990 och tillämpas första gången i fråga om preliminärskatt för 
1991 och slutlig skatt på grund av 1992 års taxering. Mot bakgrund av försla
get i fråga om 15 kap. 6 a § UB bör dock- i fråga om avdrag för kvarstående 
skatt- de nya föreskrifterna i 41 § 2 mom. tillämpas första gången vid avdrag 
för kvarstående skatt på grund av 1990 års taxering. 
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12.5 Lagen om skatteutjämningsreserv 

1 § 

I första stycket anges de företagsformer som får utnyttja surv. 

De företag som undantas i andra stycket är aktiebolag som bedriver för
slikringsrörelse. Sveriges allmänna hypotcksbank. Konungariket Sveriges 
stadshypotekskassa. hypotcksföreningar. SBAB. schablonbeskattade bo

stadsföretag, vissa företag i den s.k. katalogen, investmentförctag och för
valtningsföretag (jfr beträffande bl.a. SBAB specialmotiveringen till 2 § 

8 mom. SIL). Undantag görs även i fråga om handelsbolagsbeskattade döds

bon. I fråga om handelsbolag gäller särskilda regler i 11 ~-

Vad gäller juridiska personer och enskilda näringsidkare som skall upp

riitta {1rsbokslut skall enligt 1redje .\"/yckel en mot survavdraget svarande av

sättning ha gjorts i räkenskaperna. 

2 § 

Av paragrafen framgår att survavsättning kan grundas på tre olika underlag, 

kapitalunderlag (K-surv), löneunderlag (L-surv) och inkomstunderlag (1-

surv). 

3§ 

Enligt första stycket är underlaget för K-surv skillnaden vid beskattningsårets 

utgång mellan tillgångarna och skulderna i näringsverksamheten. 

Det förhållandet att avsättning skall beräknas på det beskattade egna ka

pitalet innebär i sig att årets skattekostnad utgör en skuld. Årets skattekost

nad är emellertid beroende av årets survavsättning vilket innebär att dessa 

egentligen måste bestämmas simultant. För att undvika en sådan komplika
tion skall den inkomstskatt som belöper på beskattningsåret inte till någon 
del påverka bcriikningen av kapitalunderlaget. Hänsyn till skattekostnaden 
tas genom att beskattningsarcts inkomstskatt beräknas schablonmässigt till 
30 procent av den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkoms
ten före återföring av föregäcnde års avsättning, avdrag för årets avsättning 

och före eventuella Annellavdrag och avdrag för insatsutdelning. Den be
räknade skattekostnaden skall minska underlaget. 

Att årets verkliga skattekostnad inte skall påverka kapitalunderlaget inne

bär att inte heller det förhållandet att preliminärskatt betalats under beskatt

ningsihct skall päverka kapitalunderlaget. Det innebär att preliminärskatte

betalningar måste "återläggas" vid beräkning av kapitalunderlaget. Prelimi

närskatt som avser termin 6 och som för ett kalenderårsföretag förfaller till 

betalning i januari året efter beskattningsåret har inte någon inverkan om 

inte betalning sker under beskattningsåret. 

Den inkomstskatt som belöper på tidigare beskattningsår behandlas på 

vanligt sätt. Eventuella skatteskulder från tidigare beskattningsår skall till 
den del de inte tiickts av fyllnadsbetalningar under året behandlas som skul

der vid beräkning av kapitalunderlaget. 

Prop. 1989/90: 110 
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Ett exempel far illustrera. Prop. 1989/90: 110 
Företaget har vid beskattningsårets utgång tillgångar på I 100 (årets vinst 

är l<lO) och skulder (exkl. årets skattekostnad) på 500. Föregående års surv
avsättning uppgick till 150. Under beskattningsåret har preliminärskatt er
lagts med 25. 

Survunderlagct bestäms som tillgångar (inkl. erlagd preliminärskatt) -
skulder - 30 procent av den beskattningsbara vinsten före survavsättning, 
dvs. 

1 125-500--(30 %. av årets vinst 1()0=) 30 = 595 
Årets maximala survavsättning är (30 % av 595=) 178,5. 

Årets skattekostnad beräknas: 
årets vinst 
återföring av föregående års survavsättning 
avdrag för årets survavsättning 

+ 100,0 
+ 150,0 
- 178,5 

beskattningsbar vinst 71,5 

Årets inkomstskatt uppgår till (30 %· av 71.50=) 21,45 
Om exemplet ändras så att det i den redovisade vinsten (HJO) antas ingä 

ej skattepliktiga intäkter på 20 beräknas schablonskatt med 30 % på (100--
20=)24. 

Survunderlaget blir då 1 125-500-24= 601 
Årets maximala survavsättning iir 180.3 och årets skattekostnad 14.91. 

Utländska juridiska personer har enligt 1 §första stycket 5 rätt till survav

sättning. Kapitalunderlaget för utländska juridiska personers filialer i Sve

rige kommer självfallet inte att omfatta andra tillgångar och skulder än så

dana som tillhör filialens verksamhet. 

Aktier och andelar i ekonomiska föreningar får enligt andra stycket I inte 

räknas in i underlaget om röstetalet för aktierna eller andelarna uppgår till 

minst 25 r;(,. eller om utdelningen iir skattefri enligt 7 § 8 mom. tredje styck

et b SIL 25-procentsregeln kan bli aktuell att tillämpa vid innehav av om

siittningsaktier eller om en beräkning av kapitalunderlaget skall göras för ett 

förvaltningsföretag (jfr kommentaren till 12 §). Av andra stycket 2 framgår 

att andra tillgångar som avses i 27 * I mom. SIL än aktier och andelar inte 

räknas som tillgång om innehavet är näringsbetingat. Det är här fråga om 

sådana finansiella instrument som beskattas på samma sätt som aktier. 

l andra stycket 3 finns en bestämmelse som syftar till att hindra en duhbel

räkning av survunderlag för företag som är i intressegemenskap (begreppet 

intressegemenskap definieras i 12 §).Det förekommer t.ex. att ett moderbo

lag redovisar en fordran avseende anteciperad utdelning trots att dotterbola

get inte kan ta upp en motsvarande skuldpost. En sådan fordran skall inte 

räknas in i kapitalunderlaget. 

Som skuldpost räknas enligt tredje stycke/ I - utöver låneskulder m.m. -

st1dana reserveringar för vilka avdrag har medgetts vid inkomsttaxeringen 

(jfr vinstdelningsskatten. prop. 1983/84:50 s. 97). Det kan vara fråga om 

t.ex. avdragsgilla pensions- eller garantiavsättningar. 

Förlagsinsatskapital i en ekonomisk förening räknas enligt lredje stycke/ 2 
som skuld för föreningen. Däremot räknas inte föreningens medlcmsinsats

kapital som skuld. 

Belopp som har avsatts till ersättningsfond räknas enligt tredje stycket 3 
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som skuld (a\' punkt 2 av överg<'mgsbestiimmelserna framgtir att detsamma Prop. 1989/90: 110 

gäller för andra fonder som kan förekomma övcrgångsvis, t.cx investcrings-

fonder och i1teranskaffningsfondcr). 

Bestiimmclsen i tredjl' styckl't ../föranleds av de särskilda regler som gäller 

enligt 12 ~tredje stycket för koncerner m.m. diir det ingiir utliindska företag. 

Enligt fjiirdc styckl't riiknas inte en survavsiittning som skuld . 

./ s .\ 

Till skillnad fran vad som giiller för juridiska personer heriiknas kapitalun

dL·rlagL't för fysiska personer och diidshon pä grundval av förhällandena vid 

bcskattnings;ireb ingirng. Detta framgär av fiirsta stycket. 
I punkterna 1 och 2 av anvisningarna till 22 * KL anges i vilken utsträck

ning riintor och vinster p[1 aktier, andelar m.m hos en enskild näringsidkare 

skall beskattas i inkomstslaget niiringsverksamhet. Av dessa bestämmelser 

följL'r att beskattningen i flertalet fall inte skall ske i näringsverksamhet utan 

i kapital enligt bcstiimmclserna i 27-30 ** SIL. Andelar i kooperativa för

eningar (snm omfattas av 27 * 1 mom. SIL) lH.:h kundfordringar (som omfat

tas av 29 ~ I mom. SIL) beskattas dock i inkomstslaget niiringsverksamhet. 

Detsamma giiller naturligtvis generellt om tillgängen utgör omsiittningstill

gimg i niiringsverksamheten. Enligt andra s1ycke1 giiller motsvarande vid be

riikning av survundcrlaget. Tillg<lngen räknas allts~I in i survunderlaget om 

beskattning sker i niiringsverksamhet. ''famnas kan ocks<I att aktier, andelar 

m.m. hos ett handelsbolag beskattas i n;lringsverksamhet och att sådana till

g;'ingar diirför ingär i handelsbolagets kapitalunderlag vid en beriikning en

ligt.+* (jfr 11 *l· 
Enligt .fjiirile stycket I skall ltrn avseende tillgångar som beskattas enligt 

kapitalreglerna hMlas utanför beriikningen av survunderlaget. Reglerna är 

alltst1 symmetriska pii tillg<lngs- och skuldsidan. Niir det giiller niiringsfastig

heter iir dock regh:rna niigot annorlunda. Näringsfastigheter beskattas vid 

avyttring enligt kapitalreglerna men den löpande beskattningen sker i nä

ringsverksamheten. Fastigheterna fftr ocksi1 riiknas som tillgångar vid beriik

ning av kapitalunderlaget (jfr kommentaren till 6 *l· Lån avseende fastighe

ter skall riiknas som skuld vid beräkning av underlaget. 

l -1-1 * KL anges att niir det inte kan utredas hur stor del av det uppliinade 

kapitalet som hiinför sig till olika förviirvskällor kan fördelning av avdrag för 

skuldriintor ske genom att kapitalet hiinfiirs till de olika förvärvskällorna i 

förh<lllande till värdet av de i varje förviirvskiilla nedlagda tillg;lngarna. 

Inför övergängen till det nya skattesystemet krävs i vissa fall en ny fördel

ning av tillg{rngar och skulder. En mangårdsbyggnad som bebos av iigaren 

skall sMedes inte Hingre ingit i näringsverksamheten (jfr 5 § KL). En s[1dan 

byggnad med tillhörande tomtmark hänförs i stället till inkomstslaget kapi

tal. Är lantbruksegendomen beli'rnad och kan det inte utredas hur stor del av 

skulderna som belöper pit resp. förvärvskiilla måste en fördelning av skul

derna göras. Vid fördelningen bör särskilt punkt 2 sjätte stycket av anvis

ningarna till 3 och.+ ~*lagen om statlig förmögenhetsskatt kunna vara vägle

dande. En schablonmiissig fördelning biir säledes göras med ledning av viir

det pt1 bostadsbyggnaden och tomtmarken jiimfört med värdet av samtliga 

tillgängar i förvärvskiillan. 

-17 Riksdagen /98<J!911. Sam/. I. Nr 110 Del I 
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Ett exempel fftr illustrera. Prop. 1989/90: 110 
Anta att taxeringsviinkt på en jordbruksfastighet iir 600 000 kr. varav 

200 000 kr. belöper pa bostadsbyggnadsvärde och tomtmark. Vid beskatt
ningst1rets ingäng finns andra tillgångar i verksamheten (kassa. lager, inven
tarier etc.) pt1 300 000 kr. Tillgångarna uppgår sammanlagt till 900 000 kr. 
Skulderna antas uppg{1 till I milj.kr. Av skulder och skuldriintor skall sä stor 
del hiinföras till inkomstslaget kapital som värdet på bostadsbyggnad och 
tomtmark utgör i förhällandc till värdet av samtliga tillgångar i förviirvskäl
lan. dvs. (200 000/900 000=) 22 % hänförs till inkomstslaget kapital och 
78 '01r till näringsverksamhet. Av skulderna hänförs alltså 780 000 kr. till nii
ringsverksamheten. 

Vid heräkning av kapitalunderlaget (jfr kommentaren till 6 *) är viirdet 
pä tillg{mgarna totalt 580 000 kr. (70 l}·(, av 400 000 kr. - taxeringsvärdet pt1 
lantbruksenheten cxkl. bostadshyggnads- och tomtmarksvärde - samt övriga 
tillg{mgar om 300 000 kr.). Kapitalunderlaget blir således minus 200 000 kr. 

Den teknik som nu beskrivits kan även tillämpas vid bcstiimmande av i 

vilken omfattning i näringsverksamheten upptagna lån använts för att an

skaffa tillgimgar som i survhänseende inte hänförs till näringsverksamheten. 

Huruvida en bostad skall räknas som privatbostad eller näringsfastighet 

skall för varje kalenderår bestämmas på grundval av förhållandena vid ka

lendenlrets utgång (jfr 5 *sista stycket KL). Eftersom kapitalunderlaget för 

fysiska personer beräknas med utgångspunkt från förhållandena vid beskatt

nings{1rcts ingång kommer händelser under året inte att piiverka kapitalun

derlaget. I fall med brutna räkenskapsår- vilket kan förekomma undantags

vis - för bedömningen göras med hänsyn till förhållandena vid utgången av 

det kalenderår som avslutats närmast efter räkenskapsårets ingfog. 

Bestiimmelsen i femte stycket innebär att man för de enskilda näringsid

karnas del tar hänsyn till på näringsverksamheten belöpande fordran eller 
skuld avseende skatt och avgifter endast när det är fråga om skogsvårdsav
gift, statlig fastighetsskatt eller mervärdeskatt . 

. H 

I första stycket I finns en särskild värderingsregel för omsättningsfastigheter. 
Att regeln behövs hänger samman med att avdrag för värdeminskning kan 

medges för sådana fastigheter trots att de utgör lager. 

Enligt första stycket 2 skall lager och kundfordringar tas upp till de värden 

som gäller vid inkomsttaxeringen. Inventarier m.m. (inkl. mark- och bygg

nadsinventarier) tas cnligtjorsta stycket 3 upp till skattemässiga restvärden. 

Anläggningsfastigheter tas enligt första stycket 4 upp till anskaffningsvär

det reducerat med avdrag för värdeminskning på byggnader och markan

läggningar. skogsavdrag m.m. 

Aktier och andelar i ekonomiska föreningar tas enligt första stycket 5 upp 

till anskaffningsvärdet såsom det definieras enligt genomsnittsmetoden i 

27 * 2 mom. första stycket SIL. Andelar i utländska företag tas upp till 65 'le 

av detta värde. Enligt första stycket 6 skall även andra tillgångar som avses i 

27 * I mom. SIL än aktier och andelar tas upp till det enligt genomsnittsme
toden bestämda värdet. Är det f~åga om optioner m.m. avseende ·:ndelar i 

utländska företag tas tillgången upp till 65 % av detta värde. 
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Anläggningstillgångar i form av fordringar m.m. tas enligt jlirsta stycket 7 Prop. 1989/90: 110 
upp till anskaffningsvärdet. 

I andra stycket finns en regel av övergångskaraktär. Regeln innebär att 

som anskaffningsvärde för anläggningsfastigheter i stället för användas viss 

dd av det för ar 1991 gällande taxeringsvärdet. Vid användning av taxerings

värdealternativet skall hiinsyn tas till värdeminskningsavdrag och liknande 

avdrag som medgetts vid 1982-1991 års taxeringar om avdragen för år räknat 

uppgätt till minst 10 % av denna del av taxeringsvärdet. Eftersom del av tax

eringsvärdet anses utgöra anskaffningsvärde följer.av första stycket 4 att vär

deminskningsavdrag och liknande avdrag vid 1992 ftrs taxering och senare i 

sin helhet skall minska det angivna viirdet. 

Enligt tmlje stycket skall jämkning göras om marknadsvärdet pä byggna

ckr. mark och markanläggningar inte överstiger 75 1:"i-· av viirdet enligt alter

nativregdn efter värdeminskningsavdrag m.m. Jämkning kan bli aktudl om 

en inte oviisentlig del av taxeringsvärdet är att hänföra till inventarier. Be

stämmelsen kan också användas i andra fall t.ex. om fastighetens värde 

minskat till följd av brand eller av andra orsaker. 

Av jjiirde stycket följer att med värdeminskningsavdrag avses även belopp 

varmed ersättningsfond, investeringsreserv, investeringsfond e.d. tagits i an

språk. Vid värdering enligt första stycket 1 och 4 och alternativregeln enligt 

andra stycket skall allts{1 anskaffningsvärdet minskas med den eld av utgiften 

som tiickts av det ianspråktagna beloppet. 

Enligt 2 * 4 mom. attonde stycket SIL får avdrag för förlust inte göras vid 

koncerninterna avyttringar av fastigheter, aktier m.m. Det förvärvande före

taget övertar alltså det ingångsvärde som gällde för det övertagande företa

get. Av detta följer också att det förvärvande företaget övertar det överlå

tande företagets kapitalunderlag avseende egendomen. Avyttringen leder 

alltsi1 till ett ~linskat kapitalunderlag för det överlätande företaget och ett i 

samma män ökat kapitalunderlag för det förvärvande företaget. Motsva

rande gäller vid sådana fusioner som avses i 2 * 4 mom. SIL. Ni!gon uttryck
lig bestämmelse om detta har inte ansetts nödvändig. 

Värderingen av tillgångar hos fysiska personer och dödsbon skall enligt 

första stycke! ske med tillämpning av bestämmelserna i 5 * utom såvitt avser 

fastigheter. Eftersom vinst vid försäljning av näringsfastigheter beskattas i 
inkomstslaget kapital skall sadana fastigheter - om de inte utgör omsätt

ningstillgångar - tas upp till ett reducerat värde. 

Enligt andra stycket tas fastigheter upp till 70 (/, av de i 5 * första stycket 

4 angivna viirdcna. Därmed avses 70 q, av anskaffningsvärdet efter avdrag 

för medgivna värdeminskningsavdrag. Har byggnad övergått från att vara 

privatbostad till att vara näringsfastighet skall anskaffningsviirdct minskas 

med värdeminskningsavdrag med 1,5 (;;., av anskaffningsvärdet för varje be

skattningsär byggnaden utgjort privatbostad (jfr punkt 6 Mtonde stycket av 

anvisningarna till 23 § KL). Även vid tillämpning av alternativregeln i 5 § 

andra stycket 1- 3 skall värdet reduceras till 70 % . Lantbruksenheter fär tas 

upp till 70 procent av den del av taxeringsvärdet som inte avser privatbostad. 739 



Vidare skall bostadsriitter i s.k. iikta bostadsriittsföreningar och liknande till- Prop. 1989/90: 110 
gJ111gar som ing<'tr i niiringsvcrksamheten - och inte utgör omsiittningstill-

gimgar ·tas upp till ett till 70 ''i· reducerat anskaffningsviirde. Omsiittnings-

fastighetcr omfattas inte av den i andra stycket angivna bcgriinsningen till 

711 "i·. 
1 //"l'df<' stycket finns en siirskild regel för bchitllning p:°1 skogskonto och 

uppho\'smannakonto. DL'n inncbiir att hiilftcn av behiHJningen riiknas som 

tillg<'111g vid beriikning av kapitalunderlaget. Ni1gon prövning av om medlen 

iir avsedda för niiringsvcrksamhctcn behiiver inte göras (av punkt 3 av över

g~mgsbestiimmclscrna framg:°1r att motsvarande giillcr för medel pii uppfin

narkonto). 

7 s ~ 

l.iineundcrlagl't definieras p{1 samma siitt som underlaget för avsättning till 

rcsultatutjiimningsfond enligt nuvarande 41 d * KL. För fysiska personer 

och diitbbon giilkr att beräkning skall göras p<°1 grundval av lönekostnaderna 

i fi.irviirvskiillan. 

<' s 0 ~ 

I nkomstundcrlaget definieras pi1 samma siitt som underlaget för avsiittning 

till den inkomstbaserade resultatutjiimningsfondcn enligt m1varandc -l l d * 
KL. Även hiir giiller att beräkning skall göras i förvärvskiillan. Av definitio

nen följer att iiterföring av föregäcndc [1rs survavsiittning ingfH i underlaget 

men inte <1dan intiikt som enligt punkt ·16 av anvisningarna till 22 * KL p~1-

förs vid negativt kapitalunderlag (riintdördclning). 

l) ~ 

Av bt·stiimmclserna framgi"ir att si1dana juridiska personer som avses i 1 * 

första stycket 1-·5 för göra avsiittning antingen p{1 kapitalunderlaget eller lö

ncunderlaget. Det iir inget som hindrar att företaget ett {1r beriiknar avsätt

ning p<'t kapitalunderlaget och niista ar pi1 liineunderlaget eller vice versa. 

Siirskilda regler gäller för företag som ingi1r i en intressegemenskap (jfr 
kommentaren till 12 ~). 

Fysiska personer och dödsbon får beriikna avsiittning till surv antingen pii 

kapitalunderlaget och löneunderlaget eller p{1 inkomstunderlaget. Avsätt

ning görs i förviirvskiillan. Det förhållandet att kapitalunderlaget iir negativt 

hindrar ink att avsättningen beriiknas p(1 löneunderlaget. 

Jl ~ 

I fr{1ga om handelsbolag giiller särskilda regler. 

Fnligt j'i'irsta stycket görs avdraget för avsiittning till surv pf1 bolagsnivii. 

Att dödsbon som behandlas som handelsbolag inte har riitt till avdrag fram

g<'ir av I ~ andra stycket. 

Juridiska personer som enligt I *inte har rätt till avdrag för surv hör inte 
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kunna fä den förmanen indirekt genom att bilda ett handelsbolag. Diirför Prop. l 9~9/90: 11 () 
föreskrivs i andra stycket att rlitten till avdrag för surv faller bort om mer än 

tio procent av bolagets egna kapital eller inkomst belöper pa s{1dana del-

ägare. 

I tredje stvcket anges hur det maximala survavdragct skall beriiknas i olika 

situationer. Skall ingen del av bolagets inkomst beskattas hos fysiska perso

ner och dödsbon beriiknas avdraget enligt bolagsreglerna (kapitalunderlaget 

belastas inte med ni1gon skatt eftersom skatten betalas av dcbgarna). Skall 

{t andra sidan ingen del av bolagets inkomst beskattas hos aktiebolag m.11. 

tilliimpas reglerna för fysiska personer. Skall slutligen inkomsten beskattas 

hos bi1da kategorierna av skattskyldiga beräknas först det maximala avdra

get enligt bolagsreglerna (med avsiittning på antingen kapitalunderlaget el

ler löneunderlaget) och det maximala avdraget enligt reglerna för fysiska 

personer (med avsiittning pii antingen kapitalunderlaget och löneunderlaget 

eller pit inkomstunderlaget). Avdraget fär inte överstiga det liigre av dessa 

biida maximibelopp. 

Vid tilliimpningen av tredje stycket måste ocks(1 reglerna i fjärde stycket 

beaktas. Fiir en enskild niiringsidkare ing[1r andelar i handelsbolag i hans ka

pitalunderlag om andelarna utgör omsättningstillgi111gar. Hos juridiska per

soner ing{ir handelsbolagsandelar generellt i kapitalunderl~1get. För att und

vika dubbelriikning mt1ste insatskapital i handelsbolaget som belöper p:i si'1-

dana deHigare riiknas som skuld vid beriikning av handelsbolagets kapitalun

derlag. Detta giillcr iivcn om handelsbolagets sammantagna egna kapital iir 

noll eller negativt till följd av att andra deliigare har en negativ kapitalbehall

ning i bolaget. 

Uestiimmelserna i ft'mte styck<'I iir aktuella i de fall att handelsbolaget be

driver flera verksamheter som saknar naturlig anknytning till varandra. I ett 

sädant fall skall kapitalunderlaget, löneunderlaget och inkomstunderlaget 

beriiknas för alla verksamheterna i bolaget. Bolaget kan emellertid inte helt 

fritt fördela survavdraget vid inkomstberiikningen för verksamheterna. 

Ett - i och för sig inte siirskilt realistiskt - exempel far illustrera. 
Anta att bolaget bedriver verkstadsrörelse, jordbruk och kapitalförvalt

ning. Dessa verksamheter beskattas hos dcliigarna i olika förvärvskällor (i 
inkomstslaget niiringsverksamhet). Anta vidare att avdrag yrkas för avsiitt
ning pt1 kapitalunderlaget, att kapitalunderlaget för bolaget är I 0011 och att 
avdrag yrkas med maximalt belopp (300), att kapitalunderlaget före reduk
tionen enligt fjiirde stycket iir I 200 (deliigande aktiebolag har en kapitalbe
hållning om 2110 i bolaget) och att en beräkning av kapitalunderlaget för de 
olika verksamheterna separat ger till resultat 900 (verkstadsrörelsen), - 150 
(jordbruksrörelscn) och 450 (kapitalförvaltningen). Bestiimmelscrna i femte 
stycket innebär att - inom ramen för det sammanlagda avdraget om 300 -
högst (30 (.>;. av 900 =) 2711 av avdraget får hiinföras till verkstadsrörelsen, 
högst (30 (!( av 450 =) 135 till kapitalförvaltningen och att inget avdrag for 
hänföras till jordbruket. 

I ) s - s 

Här finns siirskilda bcstiimmelser för företag i intressegemenskap. Dessa be

stämmelser är nödviindiga för att fört:tagen inte skall fä större sammanlagt 
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avdrag iin om företagen hade utgjort ett enda företag. Prop. 1989/90: 110 
Enligtj{jrs/a s1yckC't tilliimpas bestämmelserna i paragrafen om något före

tag i intn::sscgcmcnskapen yrkat avdrag för avsiittning pf1 kapitalunderlaget 

enligt Y *. Definitionen av begreppet intn:ssegcmenskap är hämtad fr{m nu

varandc punkt 2 sjundc stycket av anvisningarna till 41 * KL. Vad som till

kommit iir en precisering av den tidpunkt som skall vara avgörande för be- · 

dömning.en av om intrcssegemenskap föreligger eller ej. De företag som om

fattas av definitionen iir st1dana juridiska personer som enligt första stycket 

1-5 har rätt till avdrag för survavsättning. handelsbolag samt förvaltnings

förctag. 

Av andra styckt>t följcr att om ett företag i intressegemenskapen har yrkat 

avdrag för avsättning pi1 kapitalunderlaget får övriga företag inte avdrag för 

avsiittning p~i löneunderlaget. Bcrocndc på de siirskilda reglerna för behand

ling av ncg.ativa kapitalundcrlag. (jfr kommentaren till fjärde stycket) skall 

varje förctag beriikna sitt kapitalunderlag oavsett om avdrag yrkas för av

siittning eller ej. 

I tredje stycket finns en siirskild regel för beräkning av kapitalunderlaget 

niir ett företag (hiir kallat moderföretaget) innehar andelar i en utländsk juri

disk person som i sin tur - direkt eller indirekt - innehar aktier eller andelar 

i ett ellcr flera svenska företag (här kallat dotterföretag). Kapitalunderlaget 

i det svenska moderföretaget beräknas på följande sätt. Som skuld tas upp 

ett belopp motsvarande kapitalunderlaget i dotterföretaget - eller summan 

av kapitalunderlagen om det är fråga om innehav i flera företag- till den del 

beloppet överstiger 35 IJ'r· av värdet av moderföretagcts andelar i den ut

liindska juridiska personen. Som skuld tas inte upp ett större belopp än 65 % 

av viirdet av dessa andelar. Skulden kan således aldrig övcrstiga den del av 

andelarna som for tas upp som tillgnng vid b..:riikning av moderföretagets ka

pitalundcrlag. 

Ett exempel far illustrera 
Det svcnska modcrföretaget A har andelar i det utländska företaget B. 

Anskaffningsviirdct för andelarna - definierat enligt genomsnittsmctoden -
iir 4:'ill 011() och vid beriikning av kapitalunderlaget tas andelarna upp till 
292 500. FörtagL't B äg.er aktier i det svenska dotterföretaget C som har ett 
kapitalunderlag. på 500 000. Kapitalunderlaget i C (500 000) - 35 %0 av vär
dct pit A:s andelar i B ( 157 500) är 342 500. Detta belopp överstiger 65 % av 
viirdet pf1 A :s andelar i B rn:h vid beräkning av kapitalunderlaget i A tas som 
skuld upp 292 500. 

En utliindsk juridisk person som bedriver vcrksamht:t i filialform i Sverige 

har enligt 1 * första stycket 5 riitt till avdrag för survavsättning. Har ett 

svenskt moderföretag. anddar i ett utliindskt företag som i sin tur driver filial

vcrksamhct i Svcrigc skall bestämmelsen tillämpas även på sådan verksam

het. 

Fjiirdt' stycket inneh~lller särskilda regler för behandlingen av negativa un

derlag (skulderna överstigcr tillg<'lngarnas skattemässiga restvärden). Ett ne

gativt kapitalunderlag kan t.ex·. uppkomma som en följd av att lånefinansie-
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rade aktier i dotterbolag inte far räknas in i kapitalunderlaget (jfr 3 * andra Prop. 1989/90: 110 
stycket I). 

Företag med negativt underlag skall ta upp en intäkt vid taxeringen mot

svarande 30 procent av underlaget multiplicerat med 70 % av statslåneräntan 

vid beskattnings{1rets utgtrng. Det negativa underlaget och därmed intäkten 

reduceras i den mim ett positivt underlag överförts från något annat företag 
inom gruppen. Har en s{1dan överföring skett minskar givetvis det positiva 

underlaget i det givande företaget. En förutsättning för att en sådan överfö

ring skall godtas iir att s:lväl det givande som mottagande företaget redovisar 

överföringen öppet vid samma års taxering (jfr reglerna om koncernbidrag). 

Effekten av en överföring iir att det negativa underlaget inte beskattas till 

den del det "tiickts" av ett positivt underlag. Det företag som avstått sitt posi

tiva underlag (det givande företaget) kan inte göra avsättning på den del av 

underlaget som överförts. 

Ett exempel för illustrera. 
Anta att A är moderföretag till B. I A:s balansräkning finns på tillgångssi

dan aktier i B (I 000 000) och på skuldsidan lån (900 000) och aktiekapital 
( 100 000). Kapitalunderlaget iir alltså - 900 000. B:s kapitalunderlag är 
2 000 000. Av fjiirde stycket följer att A skall ta upp en intäkt om (7 % av 
30 <:f. av 900 000=) 18 900 (om statslfmeräntan antas vara 10 % ). Bhar emel
lertid möjlighet att överföra 900 000 av sitt kapitalunderlag. A tar i så fall 
inte upp n<lgon intiikt och B kan beräkna avsättning på I 100 000. 

Skulle koncernens sammantagna underlag (summan av de positiva och ne

gativa underlagen) vara negativt får ett motsvarande belopp behandlas som 

ett positivt underlag. Detta belopp kan användas endast för att täcka befint

liga negativa kapitalunderlag. Det kan inte läggas till grund för survavsätt

ning. Beloppet skall hiinföras till det företag som har det högsta negativa 

underlaget. Detta företag kan i sin tur överföra hela eller del av beloppet för 

att tiicka negativa kapitalunderlag i andra företag. Innebörden av bestäm

melsen är att negativa kapitalunderlag skall beskattas endast om de motsva
ras av positiva underlag i andra företag. För regelns tillämpning krävs att 

företagen visar att koncernens sammantagna underlag är negativt. 

Ett exempel: 
Moderföretaget A har ett negativt kapitalunderlag på I milj. Dotterföre

taget B har ett kapitalunderlag på 500 000, dotterföretaget C ett kapitalun
derlag pft -HJO 000 och dotterföretaget D ett negativt kapitalunderlag på 
200 000. Koncernens sammantagna kapitalunderlag är - 300 000. Vid be
skattning av det negativa kapitalunderlaget i A skall koncernens negativa 
underlag pt1 300 000 behandlas som en "pluspost" och A tar upp en intäkt på 
(7 1:;. av 30 '!i av 700 000=) 14 700 (om statslåneräntan antas vara 10 % ). D 
tar upp en intäkt på (7 ~;(. av 30 % av 200 000=) 4 200. 

A kan i stiillet överföra del av "plusposten" på 300 000 till D som då inte 
tar upp någon intäkt. För A beräknas en intäkt på (7 % av 30 % på 900 000=) 
18 900. 

De särskilda reglerna för koncerner kan medföra särskilda hanterings

problem för skattemyndigheterna. Har ett företag i en koncern i deklaratio

nen framställt yrkande om avdrag för avsättning till L-surv och ändras detta 

yrkande senare till ett yrkande om avdrag för avsättning till K-surv krävs 743 



hl.a att övriga koncernföretag använder reglerna för K-surv. Det innebiir att Prop. 1989190: 110 
företag med negativa kapitalunderlag skall ta upp en intiikt. Beslut om om-

prövning till den skattskyldiges nackdel får meddelas inom ett iir efter ut-

g<'tngen av taxcringsaret. Att ett företag med negativt kapitalunderlag även 

efter utgängen av cknna tid normalt kan beskattas genom eftertaxering för 

ett negativt underlag följer av förslaget till 4 kap. 17 *första stycket 3 den 

nya taxeringslagen (jfr prop. 1989190:74 s. 314 ). Ett beslut kan vanligen inte 

anses vara uppenbart oskäligt om det föreligger intressegemenskap mellan 

de skattskyldiga. 

Enligt 1 * andra stycket har förvaltningsföretag inte själva rätt att göra 

survavsättning. Sasom begreppet intressegemenskap definierats i första 

stycket omfattas dock förvaltningsföretagen av reglerna för beskattning av 

negativa underlag. Ett förvaltningsföretag med ett negativt underlag skall 

diirför ta upp en intäkt i den män det negativa underlaget inte täckts av ett 

positivt underlag fr{m ett annan företag. Har förvaltningsföretaget ett beräk

nat positivt underlag for det överföras till ett företag med negativt underlag. 

Av fi:mtc stycket framg{tr hur reglerna skall tillämpas pä handelsbolag. 

Reglerna avviker n~1got fdn de som beskrivits tidigare. Intäkten heriiknas 

för det eller de företag som beskattas för handelsbolagets inkomst under för

utsiittning att företaget (företagen) ingår i intressegemenskapen. Beskattas 

del av handelsbolagsinkomsten hos personer utanför intressegemenskapen 

reduceras intäkten i motsvarande mim. Av definitionen av begreppet intn:s

segemenskap i första stycket följer att någon intiikt aldrig beräknas för en 

deliigare som är fysisk person eller dödsbo. 

13 ~ 

Skatteutjiirnningsrcserv för övertas vid s[tdan fusion som avscs i 2 ~ 4 mom. 

första stycket SIL. Vid sf1dant övertagande skall föreg{iende ärs survavsiitt

ning i det överlMandc företaget äterföras i det övertagande företaget. 

1-U 

I terminologiskt hiinseende knyter bestiimmelserna i survlagen an till beteck

ningarna i KL och SIL. 

15 .~ 

Juridiska personer som avses i I *första stycket 1-5 och som yrkar avdrag för 

survavsättning skall enligtj(jrsta stycket i sjiilvdeklaration lämna de uppgifter 

som behövs för att beräkna underlaget. 

I andra stycket regleras skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för 

att ta stiillning till om intressegemenskap föreligger mellan det ifr{1gavarande 

företaget och annat eller andra företag. Skyldigheten att liimna uppgifter an

g[1ende fr<igan om intressegemenskap föreligger omfattar även förvaltnings

förctag (jfr 12 * första stycket). \fotsvarande giillcr iiven för handelsbolag 

(jfr 2 kap. 25 *lagen ( 1990:000) om sjlilvdcklaration och kontrolluppgifter). 



/6 .~ 

Fysiska personer och diidshon kan träffas av räntefördelning. Skyldighet fö

religger diirför att liimna de uppgifter som behiivs för att beriikna kapitalun

derlaget. Uppgiftsskyldigheten omfattar cHirutöver inkomstunderlaget eller 

löncundcrlagct om avdrag för avsättning beriiknats pt1 n{1got av dessa under

lag. 

Övcri~ångshcstämmclscr 

punkt 1 

Lagen triidcr i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 [irs 

taxering. 

punkt 2 

lnvesteringfonder och liknande fonder som kan förekomma övergångsvis 

skall vid bcriikning av kapitalunderlaget enligt 3 och 4 §§betraktas som skul

der. 

punkt 3 

l3eh[1llning p~I uppfinnarkonto för till hälften riiknas som tillgäng vid beräk

ning av kapitalunderlaget. 

punkterna 4-5 

Avskattning av rcsultatutjämningsfond. avsättning till internvinstkonto och 

reserver i lager och p<lgt1ende arbeten som kan finnas vid övergiingen till det 

nya systemet regleras i lagen om återföring av obeskattade reserver. Enligt 

denna lag fasNiills ett uppskovsbelopp som skillnaden mellan de obeskat

tade reserverna och den survavsättning företaget gjort. 

Vid t1terföringcn av dessa reserver och faststiillande av uppskovsbeloppet 

fiir rcscrvern<1 riiknas in i kapitalunderlaget med 85 I/i· för juridiska personer 

och med 75 'I fiir fysiska personer som väljer avsiittning till kapital- och lö

nebascrad reserv (för fysiska personer som beriiknar avsättning pä inkomst

underlaget riiknas de t1terförda reserverna i sin helhet in i underlaget). 

Underlaget för surv utgörs av företagets beskattade egna kapital. För juri

diska personer ligger en latent skatteskuld på 30 l.'f i de obeskattade reser

verna. Detta skulle tala för att enbart 70 % av reserverna skulle medräknas 

i survunderlaget. Beräkningar visar dock att detta skulle ge en ojämn av

skattningsprofil - i förhMlandc till den avsedda med 25 I/i per år - med för 

högt skatteuttag det första. det tredje och det fjärde äret och ett för lågt skat

teuttag det andra firet. Om å andra sidan de obeskattade reserverna i sin hel

het riiknas in i underlaget blir förhilllandet det motsatta med bl.a. ett för högt 

skatteuttag del andra ;lret. Detta resultat följer av att survunderlaget i båda 

fallen kommer att variera mellan olika {1r under avskattningsperic1den. 

Dl'! sammanlagda avskattningshcloppet för hela perioden är oberoende 

av vilken modL'll som viiljs. Problemet giiller periodiseringen. Därutöver 

kommer det fastställda uppskovsbeloppet - om man väljer extrcmerna 
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70 eller J()O ~} - att ge en felaktig bild av storleken på skatt som faktiskt Prop. 1989/90: 110 
kommer att betalas. Beräkningar visar att avdrag för halva den latenta skat-
teskulden - dvs. med 15 % av gamla reserver - på ett tillfredsställande sätt 

löser s;lviil periodiseringsproblemet som denna missvisning. 

DL'l förhiillande som framhållits ovan gäller även för fysiska personer. Den 

latenta skatteskulden uppgår här till 50 % - för fysiska personer som enbart 

betalar kommunalskatt. Även här är det motiverat att i survunderlaget med

riikna hiilftcn av den latenta skatteskulden - 25 l/( - i de återförda reser-

verna. 

Det uppskovsbelopp som redovisas vid utgången av det närmast före

g[1ende beskattningsåret. dvs. efter avdrag för den del av beloppet som före

g{1enck in återförts till beskattning, räknas in i survunderlaget med 70 % för 

juridiska personer och med 50 % för fysiska personer (däremot skall det 

uppskovshelopp som redovisas vid beskattningsårets utgång inte påverka be

riikningen av underlaget). Här beaktas hela den latenta skatteskulden. Det 

inneb;ir att den successiva överföring av uppskovsbeloppet till skatt och re

dovisat eget kapital som sker under avskattningsperioden inte inverkar på 

survavsiittningens storlek. 

Vid beräkning av kapitalunderlaget enligt 3 § skall årets inkomstskatt be

riiknas schablonmässigt (jfr kommentaren till 3 §). I underlaget för beräk

ning av schablonskatt skall inte ingå de obeskattade reserver som skall åter

föras till beskattning. inte heller den del av uppskovshcloppet som tas upp 

till beskattning. 

punkt6 

Vid hcriikning av kapitalunderlaget för fysiska personer och dödsbon finns 

en bestiimmclse som skall förhindra att negativa kapitalunderlag vid över

gången ger upphov till riintcfördelning. Redovisas ett negativt kapitalunder
lag vid 1992 ärs taxering fiir ett motsvarande helopp minskat med friheloppet 

enligt reglerna om räntefördelning i punkt 16 av anvisningarna till 22 § KL 
behandlas som en överg{mgspost vid 1992-1999 ars taxeringar. 

I andra stycket anges hur övergångsposten skall beräknas om den skatt

skyldige har flera förvärvskällor avseende enskild näringsverksamhet. 

Ett exempel får illustrera. 
Anta att den skattskyldige har tre förvärvskällor, A-C. i vilka kapitalun

derlaget iir + 300 000. -100 000 och - 400 000. Det sammanlagda kapitalun
derlaget iir s{iledes-200 000. Därav belöper 1/5-dcl eller 40 000 på B och 4/5-
delar eller 160 000 på C. Beloppet skall reduceras med 50 000 motsvarande 
fribeloppet. Den skattskyldige kan välja hur han vill fördela friheloppct. 

Vid beräkning av kapitalunderlaget vid 1992 års taxering skall andra fas

tigheter än omsättningsfastigheter enligt tredje stycket tas upp till det högsta 

av de värden som anges i 6 § andra stycket. dvs. det högsta av värdena enligt 

5 § första stycket 4 eller 5 § andra stycket (i båda fallen efter att värdena 

reducerats till 70 t;j, ). 

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte vid beräkning av kapi

talunderlag i handelsbolag. 746 



punkt 7 

Som framgår av punkt 22 av övergångsbestämmelserna till lagen om ändring 
i kommunalskattclagen ( 1928:370) gäller övergångsvis särskilda regler när 

ett handelsbolag avyttrar näringsbetingade aktier m.m. Vinst vid en sådan 

avyttring beskattas i inkomstslaget kapital om avyttringen sker före ut
gången av år 1991 och - enligt de permanenta reglerna i punkt 1 tredje 
stycket sista meningen av punkt l av anvisningarna till 22 § KL - i inkomst

slaget näringsverksamhet om avyttringen sker senare. Beräknas handelsbo

lagets kapitalunderlag vid 1992 års taxering enligt reglerna för fysiska perso

ner och dödsbon - dvs. med utgångspunkt i förhållandena vid beskattnings
årets ingång - skall aktierna räknas in i underlaget endast om bolaget allt

jämt innehar aktierna vid beskattningsårets utgång. 

12.6 Lagen om återföring av obeskattade reserver 

1 * 
Av förs/I/ stycket framgi1r vilket bokslut som skall ligga till grund för beslutet 

om uppsknvsbelopp. I stycket anges att uppskov kan medges med beskatt
ningen vid aterföringen av de obeskattade reserverna. I första stycket anges 

ocksä att bestämmelserna i lagen gäller för såväl fysiska som juridiska perso

ner utom dödsbon som behandlas som handelsbolag. 
I andra stycket definieras de obeskattade reserverna för vilka uppskov kan 

medges. Därmed avses resultatutjämningsfond. avsättning till intemvinst
konto och reserver i lager och pågående arbeten. Har supplementärregcl 1 

tillämpats vid lagervärderingen och har nedskrivning gjorts med ett belopp 

som överstiger värdet av varulagret vid beskattningsårets utgång utgör även 

det belopp som avsatts till lagerregleringskonto en obeskattad reserv. Med 

lager avses även skadeförsäkringsföretags. ba11kers och andra finansiella fö

retags värderegleringskonton. Vad gäller lager och pågående arbeten skall 
den faktiska värderingen vid - i normalfallet - 1991 års taxering jämföras 
med det värde som skulle ha godtagits om man vid denna taxering tillämpat 
de regler som giiller vid 1992 års taxering. 

När det g1iller livförsäkringsföretagen innebär bestämmelsen att de reser
ver som påverkat beskattningen hos företaget - dvs. K-försäkringsdelen -
omfattas av de särskilda avskattningsreglerna. 

l tredje stycket anges att särskilda regler gäller för de finansiella företagen. 

Av paragrafen framgår att ett beslut om uppskovsbelopp är en del av in

komsttaxeringen. Uppskovsbelopp skall bestämmas vid 1992 års taxering el

ler. om företaget inte taxeras det året. vid 1993 års taxering. Ett uppskovsbe

lopp skall bestämmas även om företaget väljer att återföra hela beloppet vid 

1992 ärs taxering. Även för banker m. fl. beslutas om uppskov .. En särskil~ 
bestämmelse finns om handelsbolag. Eftersom delägarbeskattning gäller har 
särskilt föreskrivits att uppskovsbeloppet skall avse bolaget. Bestämmelsen 

innebär att uppskovsbeloppet hänförs till bolaget och att beskattning sker 
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genon1 att bolagets resultat under ifrågavarande iir påverkas av föerfört upp- Prop. 1989/90: 110 
skovsbelopp före resultatfördelning på delägarna. Uppskovsbeloppet kom-

mer härigenom att proportioneras på delägarna i förhällande till deras andel 

i handelsbolagets resultat. Detta innebär också att uppskovsbeloppet följer 

andelen och inte deHigaren. Vid t.cx. avyttring av andelen kvarstiir ingen 

skyldighet för deHigaren att svara för framtida uppskovsbelopp. 

Rätten till lagernedskrivning begriinsades för bl. a. aktiebolag genom lag

stiftning under hösten 1989 (prop. 1989/90:50, SkU 10. SFS 1989: 1021 ). Änd

ringen kan fa vissa konsekvenser för ett akticb~1lag som tillsammans med en 

fysisk person är delägare i ett handelsbolag. Skatteutskottet pilpekade 

(Sk U 10 s. 94 f) att om handelsbolaget gjort lagernedskrivning enligt de reg

ler Sl.)!11 gii.ller för fysiska personer sä måstd.1verskjutande belopp äterliiggas 

i aktiebolagets deklaration. Senast niir hela lagerreserven återförs - och upp

skovsbeloppet beslutas - bör aktiebolaget fä avdrag med motsvarande be

lopp. 

, ~ 

-' s 

Uppskovsbeloppet iir skillnaden mellan de obeskattade reserverna och - i 

förekommande fall - avdrag för arets survavsättning. Följaktligen ingår i av

dragspostcn även den del av survavsiittningen som kan sägas utgii pä ;'trets 

vinst (K-surv för juridiska personer). förändringen i lönesumman under (1ret 

(L-surv för fysiska och juridiska personer) eller pä årets nettointiikt (1-surv 

för fysiska personer). 

Förfarandet inm:biir debatt den del av uppskovshdoppet som för fördelas 

blir mindre iin om avdragsposten reducerats med denna del av survavsiitt

ningcn. dels att i praktiken skattebetalningarna blir n{1got högre det forsla 

fact. Detta kom1x:nseras dock genom att skattehctalningarna under återsto

den av avskattningsperioden blir något lägre. En korrigering med en scha

blonmiissigt beräknad survavsättning grundad pa ärets resultat (K-surv och 
1-surv) eller på föriindringen i liinesumma (L-surv för fysiska och juridiska 

personer) skulle vidare medföra tekniska komplikationer där olika regler 

skulle behöva tillämpas för olika slag av skattskyldiga. 

Av paragrafen framgår att uppskov med beskattningen skall medges först 

efter yrkande. S<'idant uppskov medges endast icke-finansiella företag. 

Av försw stycket följer att företaget kan fördela beskattningen av uppskovs

beloppet vid 1992 - l 995 års taxeringar med Higst 25 % per f1r. Företaget kan 

tidigarelägga - men inte senarelägga - beskattningen i förhäilande till detta 

schema. 
Fysiska personer behöver enligt andra stycket inte ta upp någon del av be

loppet vid .1992 års taxering. Om fysiska personer ingi\r som delägare i han

delsliolag behöver bolaget vid 1992 ärs taxering inte ta upp den del av upp

skovsbcloppet som belöper pi'1 de fysiska personerna. Utnyttjas denna möj

lighet giillcr vid följande {irs taxeringar bestiimmelserna i första stycket. Det 748 



innebär bl. a. att minst 50 C:(. av uppskovs beloppet skall tas upp vid 1993 <trs Prop. 1989/90: 110 
taxering. 

·rredje .1·1ycke1 reglerar den situationen att ett företag inte taxeras ett ar. 

t.ex. till följd av att räkenskapsiiret fiirliingts. I s{1dana fall tas vid den cHirpi1 

följande taxeringen ut ett tilliigg om I (I c;. Tillägget beriiknas på det upp

skovshcl11pp snm enligt första stycket Higst skulle ha tagits upp till beskatt

ning vid taxeringen föreg<lende {ir (jfr exempel i avsnitt 8.13.1 ). Eftersom 

fysiska personer inte behöver ta upp n~1gon del av uppskovsbeloppet vid 1992 

fas taxering utg{ir inte n{igot tilliigg vid 1993 års. taxering. 

I fjiirde .\'fycke1 finns regler för det fall att förvärvskällan upphör. Huvudre

geln lir att i1tersti1ende del av uppskovsbeloppct omedelbart skall tas upp till 

beskattning. Ett undantag fr:'tn denna princip giiller om en fysisk persern 

överför sin niiringsvcrksamhet eller driften av denna till ett aktiebolag. För 

att sädan överföring skall medges bör fiirutsiittningarna vara s{tdana att möj

lighet föreligger att föra över tillgångar till skattemässiga restvärden till ak

tiebolaget utan att uttagsbL~skattning kommer i fr;iga. I lagtexten har villko

ret formulerats si1 att intressegemenskap skall föreligga mellan den fysiska 

personen och aktiebolaget. Beskattning av uppskovsbeloppet träffas hos ak

tiebolaget av bolagsskatt om 30 r .. ( och inte av progressiv inkomstskatt och 

avgifter som fallet iir vid Merföring hos egenföretagare. Bestämmelsen är 

formulerad sii att den ger miijlighet för ägaren av en jordbruksfastighct att 

behalla sjiilva fastigheten i egen iigo medan övriga tillg[mgar och skulder förs 

över till den juridiska personen. 

Enligt fe1111e s1ycke1 skall Merstående del av uppskovsbeloppet återföras 

till beskattning niir ett dödsbo överg;'ir till att beskattas enligt reglerna för 

handelsbolag. 

6 -~ 

För de finansiella företagen giiller att uppskov sker vid debiteringen av preli

miniir och slutlig skatt. Reglerna giiller för samtliga finansiella företag som 
kommer att lyda under kapitaltiickningsrcglcr utom hypoteksinstituten samt 

SBAB. 

Av andra .1·1_\'C~e1 framg{1r att hel<iuppskovsbeloppet tas upp till beskatt

ning vid 1992 eller- om företaget inte taxeras detta {ir-· vid 1993 års taxering. 

Debitering av preliminiir och slutlig skatt pii uppskovsbeloppet sker dock un

der en fyra<1rsperiod som om skatten belöpte på beskattningsår som taxeras 

1992 - 1995. Vid beräkning av den skatt som kan anses belöpa pä uppskovs

beloppet far .vid 1992- eller i vissa fall 1993- iirs taxering en proportionering 

av den totala skatten göras pli uppskovsbeloppet resp. övrig inkomst. Nägon 

valfrihet att tidigareHigga skattebetalningen finns inte. 

Den skattskyldige bör ha riitt att viilja om uppskovsbcloppet (inkomstbelop

pet) skall behandlas som förm<lnsgrundande inkomst eller ej (avsnitt 5.6). I_ 

det förra fallet tas fulla egenavgifter ut och i det senare fallet endast siirskild 

löneskatt. S{1dan valrätt blir givetvis aktuell endast om inkomstbeloppet in

gär i förviirvskiilla där inkomsten i övrigt iir förmånsgrundande och underlag 749 



för fulla egenavgifter. I det fall det rör sig om en passiv näringsverksamhet Prop. 1989/90: 110 
eller den skattskyldige på grund av sin ålder skall betala endast särskild löne-

skatt giillcr detta naturligtvis också i fråga om det här aktuella inkomstbelop-

pet. 

Regeln har utformats så att inkomstbeloppet i de fall en valmöjlighet före

ligger blir förmånsgrundande och underlag för fulla egenavgifter endast om 

den skattskyldige framställer yrkande om detta. 

12.7 Lagen (1989:1046) om ändring i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring 

Ändringen föranleds av att basbeloppet skall beräknas med utgångspunkt 

fran prisUiget i oktober i stället för november (avsnitt 4 ). 

12.8 Lagen ( 1962:38 l) om allmän försäkring 

3 kap. 

2 § 

Ändringarna i första styckets inledning och i andra och tredje styckena kom

menteras i specialmotiveringen till 2 kap. 3 § SAL. I första stycket har också 

tagits in en regel om att vissa ersättningar från fåmansföretag m.m. inte skall 

anses som inkomst av anställning. Socialavgifter eller särskild löncskatt skall 

därför inte heller tas ut på sådana ersättningar. Därjämte har i andra stycket 

justeringar skett med hänsyn till den nya indelningen i inkomstslag. 

2 ll § 

Ändringen kommenteras i specialmotiveringen till 11 kap. 3 §. 

11 kap. 

2 § 

Ändringarna i första styckets inledning kommenteras i specialmotiveringen 
till 2 kap. 3 § SAL. Vidare har tagits in en regel om att vissa ersättningar 

friln fämansföretag m. m. inte skall anses som inkomst av anställning. I en 

ny punkt. q. har tillfälliga förvärvsinkomster tagits upp. Denna punkt kom

menteras i specialmotiveringen till 3 §. 

? s - s 

I första stycket har - med anledning av den nya indelningen i inkomstslag vid 

taxeringen - punkterna a och b sammanförts. 

I den nya punkten b - samt 2 § första stycket q - avses sådana tillfälliga 

inkomster som skall redovisas under inkomst av tjänst. Det kan vara fråga 

om priser frii.n fiske- eller kunskapstävlingar eller vinster från deltagande i 

reklamtävlingar. llit hör även olika inkomster av hobbyverksamhet. även 

om dessa kan vara mer varaktiga. Alla dessa avser ersättningar för utfört 

arbete. antingen i egen regi eller inom ramen för annans verksamhet. I 750 



manga fall kan det inte anses vara fraga om arbete för någon annans räkning. Prop. 1989/90: 110 
·ninken är att sådana inkomster skall inräknas i underlaget för socialavgif

ter eller särskild löncskatt. Beroende av mottagarens ålder skall antingen 

fulla avgifter eller endast särskild löneskatt utgå. I den mim mottagare_n inte 

fyllt 65 år skall sålunda beräkning av pensionsgrundade inkomst göras för 

honom. 
Avgörande för om sådana tillfälliga förvärvsinkomster skall räknas som 

inkomst av anställning eller som inkomst av annat förvärvsarbete är om de 

kan härledas ur ett uppdragsförhållande eller inte. 
Lagriidet har anfört att denna princip för gränsdragningen mellan de två 

inkomstslagen och därmed mellan de tvä olika avgiftssystemen inte kommit 

till uttryck i författningsförslagen. 

Den nya punkten b samt 2 * första stycket q tar som nyss nämnts endast 
sikte p(1 s[1dana tillfälliga inkomster som skall beskattas i inkomstslaget 

tj:inst. N~ir ett anstiillnings- eller uppdragstagarförhållande kan anses före

ligga skall ersättningarna i avgiftshänseende behandlas som anställningsin

komstcr. Om den prestation som utgör grund för ersättningen inte kan anses 

ha skett inom ramen för någon annans verksamhet utan är självständigt be
driven skall ersättningen i avgiftshlinseende behandlas som inkomst av an

nan förvärvsverksamhet. För att klargöra denna uppdelning har i förhål

lande till lagr;1dsremissens förslag viss omformulering gjorts i de nämnda be
stlimmclserna. 

Som anförts i allmänmotiveringen (avs. 5.6.2) bör när ersättningar som 

skall beskattas som inkomst av tjänst betalas ut av en person bosatt utom
lands eller utländsk juridisk person, som inte är att anse som arbetsgivare. 

socialavgifter eller särskild löneskatt tas ut i form av egenavgifter. För att 
detta syfte skall uppnås krävs en komplettering av lagrådsremissens lagför

slag. Regler med den nu nämnda innebörden har därför tagits in i första 

stycket e i förevarande paragraf och i 3 kap. 2 a §. 

Avgörande för bedömningen av om inkomst av näringsverksamhet skall 
anses som inkomst av annat förvärvsarbete och därmed bli förmånsgrun
dande är det ställningstagande som görs vid taxeringen. Någon särskild be
dömning behöver således inte som för närvarande göras vid beräkningen av 
den pensionsgrundande inkomsten. Till följd härav utgår nuvarande andra 

och jjiirde styckena. 
Slutligen har ett tillägg gjorts i det nya andra stycket om att vissa ersätt

ningar från fåmansföretag m.m. inte skall räknas som inkomst av annat för
värvsarbete. 

12.9 Lagen (1981:691) om socialavgifter 

I kap. 

I ~ 

I paragrafen har ett tillägg gjorts som erinrar om att SAL också tillämpas i 
fri"1ga om den särskilda löneskattcn. 
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2 kap. 

Förtindringen som gjorts i första meningen ifiir.\'fa styckct syftar till att i kom

hination med de ändringar som gjorts i> kap. :?. *och 11 kap. :?. * AFL fänga 

in vissa förm;mer och ersiittning:ar som nu faller utanför avgiftsomr{1det eller 

diir tveksamhet har visat sig föreligga i detta avseende. 

Dessa nmr:'1den avser kostnadscrsiittningar. vissa förm{mstypcr, ersiitt

ningar pil grund a\' arbdc utan anställning eller uppdrag samt avsaknad av 

förvärvssyfte. 

Kostnadscrsiitlning iir en särskild ersättning som betalas ut vid sidan av 

lönen för att tiicka kostnader som arbetstagaren har i tjänsten. Traktaments

och resekostnadsersiittning utgiir exempel p{i detta. Kostnadsersättningar 

skall avskiljas fr{m lön och ingär inte i underlaget för beräkning av arbetsgi

varavgifter. 

'.'Jilgon anledning att föriindra denna princip kan inte anses föreligga. Vad 

som gett upplwv till problem iir emellertid ett uttalande i förarbetena till lag

stiftningen. prop 1959: inn. s. 86. enligt vilket kostnadscrsiittningar inte av

sf1gs grunda pensionsriitt även om de avvägts si\ att de innefattade en fiirtiickt 

liineförmirn. D1:tta innehiir att först niir erslittningen i så hög grad avviker 

fdn vad som kan anses som en rimlig kostnad att man klart kan tala om en 

felaktig ruhricering s~1 kan den komma att hetraktas som lön. 

Regeringsrilttcn har i ni1gra avgöranden tolkat uttalandet s~1 att om ersätt

ningen haft funktion av kostnadsersiittning (traktamente) skall beloppet inte 

grunda avgiftsplikt för arbetsgivaren om arbetsgivarens beräkningsgrunder 

utgfttt frim gällande kollektivavtal men varit gynnsammar1: iin vad som följer 

av RSV:s föreskrifter i iimnet. 

1959 ilrs uttalande tillkom niir avgifbniv<'m var viiscntligt lägre. Efterhand 

som denna stigit har arbetstagare och arhetsgivare haft ett gemensamt in

tresse a\' en utveckling som hl.a inneburit en förskjutning fr<'m lön till andra 

ersättningar. Det vore naturligtvis önskviirt om detta förldllande kunde 

hringas att upphöra. 

Även med beaktande av de nya reglerna för avdrag för ökade levnadskost

nader och resekostnader i tjiinsten torde man f<"1 riikna med att förhällandet 

med ersiittningar som utgör fortiickta löndörmiin1:r kvarst{ir till viss del. len 

ny sista mening i första stycket har diirfiir gjorts en koppling till bestämmel

serna i llJ * UBL som medför att med lön i förevarande avseende skall lik

stiillas knstnadsersiittning som inte enligt nämnda lagrum skall undantas vid 

beriikningen av preliminiir A-skatt. 

Det har ibland hävdats att det finns vissa förm{mer som inte kunnat hiin

förns till varken lön eller naturaformiln och därför inte omfattas av avgifts

plikt. Som exempel har angivits förviirv frtm arbetsgivaren av egendom. till 

umlerpri~. Rättsbget Lir oklart pil denna punkt. Genom detta förslag klar

Higgs att iiven denna typ av förmån skall avgiftsbeliiggas. 

Inom avgiftsomd1det har upprätth<lllits en strikt krav på att ett arbctsgi

var/arhetstagarförhiillande skall fiireliggga fiir att avgift skall tas ut. Med så

dant förh~1llanclc likstiills dock uppdragsgivar/uppdragstagarförhallande. 

Prop. 1989190: 110 
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Genom hänvisningen i förevarande paragraf till 3 kap. 2 § andra stycket Prop. 1989/90: 110 
AFL likstiill) lT)ed inkomst av anstiillning också ersättning för arbete som nä-

gon utfört för någon annans riikning utan att vara anställd i dennes tjänst. 

Däremot utg~lr inte avgifter pi1 ersättningar eller andra förmåner som utgår 
från någon som iir niirstående till arbetsgivaren. Genom de föreslagna änd-

ringarna i 3 kap. 2 ~ utvidgas avgiftsunderlaget till att avse även sådana fall 

diir crsiittning utbetalas för utfört arbete utan att anstiillning eller uppdrag 

föreligger. Detta innebär också att avgift skall tas ut även om arbetet inte 

utförts i direkt förvärvssyfte. 

4 .9 

Ändringen i försw stycket punkt 10 är en följd av att ersiittning som avses i 

4 ~ lagen ( 1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt ar

bete i Sverige blir skattepliktig i sin helhet. 

I en ny punkt 12 i första stycket undantas frän avgiftsundcrlagct vissa er

sättningar m.m. från fömansföretag. 

Ändringen i tredje stycket är redaktionell och föranleds av att famansföre

tagsrcglerna omarbetats och flyttats. 

5 .~ 

Med hiinsyn till att avgifter enligt förslaget skall betalas på alla ersättningar 

för utfört arbete. i vart fall i form av särskild löneskatt är undantaget för 

bidrag till vinstandelsstiftclse inte liingre motiverat, varför tredje stycket upp

hävs. 

3 kap. 

3 .§ 

I fråga om arbetsgivaravgifter giillcr inte några särreglcr för arbetstagare un
der 16 år. För egenföretagare under 16 år gäller dock att avgifter inte alls 

tas ut. Inte i något fall är inkomst för denna kategori pensionsgrundande. 
Däremot finns inte någon begränsning niir det gäller sjukpenninggrundande 

inkomst. 
För att skapa likformighet skall även egenföretagare under 16 är betala 

fulla egenavgifter. Detta har föranlett justeringar i andra och tredje styckena. 

5§ 

Nuvarande andra stycket upphävs eftersom indelningen i aktiv och passiv nä

ringsverksamhet blir ~vgörande för om fulla avgifter eller särskild löneskatt 

tas ut. 

t2.10 Lagen om särskild löneskatt 

1 § 

I paragrafens inledning anges storleken av den särskilda löneskatten och att 

det är en skatt som skall tillfalla staten. Vidare anges underlaget för den sär-

48 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr I JO Del J 
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skilda löncskatt som skall hctalas av arhetsgivare. Underlaget utgörs av lön Prop. 1989190: 110 
och andra förmfiner, säsom naturaförm{mer. som hetalats till arhetstagare 

som vid det aktuella kalenderärets ingäng är 65 {1r eller iildre. 

I andra stycket hiinvisas till SAL heträffande bestämmandet av avgiftsun

derlaget. I liirav följer bl.a. att ersättningen till en och samme arbetstagare 

under {1ret skall ha uppgi1tt till minst I 000 kr. för att särskild löneskatt skall 
utg[1. 

2 -~ 

I paragrafens första stycke stadgas att fysisk person och dödsbo varje är skall 

betala siirskild löneskatt. Underlaget för skatten utgörs i första hand av in

komst av passiv niiringsverksamhet. I lit hiir friimst inkomster av förmögen

hetsförvaltande karaktiir. Bestämmelserna hiirnm finns i 18 * KL. Bedöm

ningen av om en niiringsverksamhet skall anses vara av aktiv eller passiv na· 

tur görs vid taxeringen. 

Siirskild löncskatt skall inte utg{1 pi'I sadana inkomster för vilka den skatt

skyldige skall betala sedvanliga egenavgifter. vilket framgar av andra 

stycket. Undantaget innehiir att siirskild löneskatt aldrig skall tas ut parallellt 

med egenavgift. 

Tredje stycket föranleds av nuvarande regler om likstiillighetsavtal. 

Reglerna om undantagande frän underlaget för sjukpenning m.m. och om 

taxeringen som grund för heräkningen skall gälla även för den särskilda löne

skatten. 

I paragrafen anges för det första att bestämmelserna i 5 kap. SAL om exem

pelvis eftergift och uppbörd skall tilliimpas iiven bo::triiffande den särskilda 

löneskatten. Vidare anges att de hestiimmelser av t.ex. skattemässig och 

straffriittslig natur som enligt fristäende författningar giiller för socialavgifter 

ocksä skall tilliimpas hetriiffande den särskilda liineskatten. Detta medför 

bl.a. att den siirskilda löneskatten hlir avdragsgill vid inkomsttaxeringen på 

samma sätt som socialavgifter. 

Övergångsbestämmelser 

Ett tillägg i förhållande till lagrådsremissens lagförslag har gjorts till över

gångsbestämmelserna avseende skattskyldiga vars heskattnings[1r omfattar 

tid såväl före som efter utgången av juni 1990. Om den skattskyldige inte 

visar annat skall i sådant fall en proportionering ske av beskattningsårets in

komst så att s[i stor del av hcskattningsarets inkomst anses hänförlig till tiden 

efter nämnda tidpunkt som svarar mot förhållandet mellan den del av be

skattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 
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12.11 Lagen ( 1959:551) om bcr~ikning av Prop. 1989/90: 110 
pensionsgrundandc inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmän 
försäkring 

Ändringarna i andra stycket har kommenterats i anslutning till 2 kap. 3 S 
SAL. Ändringen i tredje stycket föranleds av höjningen av schablonavdraget 

under inkomst av tjiinst. Vidare har bemyndigandet ifjllrde stycket justerats 

med anledning av den iindrade indelningen i inkomstslag. 

12.12 Lagen om avkastningsskatt på pcnsionsmcdel 

Den särskilda skatten på pcnsionsmedel iir utformad som en inkomstskatt. 

Den skulle diirför i och för sig kunna inordnas i lagen som statlig inkomst

skatt. Skatten är dock av en speciell karaktär och avviker från traditionell 

inkomstberiikning särskilt vad gäller kontoavsiillningarna. Vidare är även 

skattesatsen lägre iin i övriga sammanhang. Av dessa skäl bör bestämmel

serna samlas i en särskild lag. 

I s .\ 

I denna paragraf anges att skatten är en statlig skatt. Skatteunderlaget regle

ras i 3 S. 

I 2 * definieras kretsen av skattskyldiga. 

I 2 ~ I anges att svenska livförsäkringsförctag är skattskyldiga. Definitio

nen anger att ''företag" iir skattskyldiga. I gällande rätt har hittills tvä syno

nyma begrepp använts. försäkringsbolag och försäkringsanstalt. Förslaget 

till ny lydelse av 2 * 6 mom. SIL innebär att ett enhetligt begrepp skall an

vändas. livförsiikringsfi'jretag. I den nya lydelsen av nyssnämnda lagrum defi

nieras begreppet som ett företag. vars försäkringsrörelse uteslutande eller så 

gott som uteslutande avser personförsiikring. 

Med livförsiikringsföretag avses sMunda s:'1väl aktiebolag som ömsesidiga 

bolag vilkas försiikringsrörelse uteslutande eller så gott som uteslutande av

ser personförsiikring. För understödsfiircningar som inte bedriver yrkesmäs

sig verksamhet g~iller bestiimmelscn i 2 S 3. 

Bestämmelsen innebiir att alla livfiirsäkringsföretag i och för sig är skatt

skyldiga till avkastningsskatt dvs. iiven sådana som inte bedriver försäkrings

rörelse hänförlig till P-försiikring. Den avgränsning som görs av skatteunder

laget i 3 * innebiir dock att sadana företag inte kommer att ha något skatte

underlag. Avgränsningen innebiir likas;°1 att företag med blandad verksamhet 

inte kommer att ha m'lgot skatteunderlag enligt 3 S för den del av rörelsen 

som inte iir hiinförlig till P-försiikring. 

Även utliindska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse här 

i riket är skattskyldiga till avkastningsskatt. 2 § 2. 
De kvalitativa villkoren för vad som far klassas som pensionsförsäkring 

innebär bl.a. att försiikringen mi1ste vara meddelad i en här i landet bedriven 

försäkringsrörelse (punkt I av anvisningarna till 31 *KL). Utländska försäk

ringsföretag som har koncession att bedriva nu avsedd försäkringsrörelse 755 



skulle alltsi1 kunna meddela P-försiikringar och diirmcd betala avkastnings- Prop. 1989/90: 110 

skatt. fiir niirvarande finns dock inte nf1got utlilndskt livförsäkringsföretag i 

Sverige som har koncc:ssion att meddc:la st1dan försiikring som skulle med-

föra att företaget skulle behöva betala avkastningsskatt. 

Beträffande undcrstödsfön:ningar i 2 * 3 gäller enligt 2 * 6 mom. SIL att 

sådana föreningar som enligt sina stadgar för mc:ddela annan kapitalfiirsiik

ring iin s{1dan som omfattar kapitalunderstiid p{i högst I 000 kr. för medlem 

anses som livfi.irsiikringsföretag i fr:'1ga om verksamhet som är hiinförlig till 

livförslikring. Siidana untkrstiidsföreningar lir di1 skattskyldiga till statlig in

komstskatt och till avkastningsskatt - i förekommande fall. Den del av den 

skattepliktiga verksamheten som avser K-fiirslikring beskattas enligt SIL och 

övrig del (P-fiirsiikring) beskattas enligt avkastningsskattelagen. 

Pcnsionsstiftelser lir skattskyldiga enligt 2 * ../. Med en pensionsstiftelse 

avses enligt 9 ~ lagen ( 1%7:5~ l) om tryggande av pensionsuthbtelse m.m. 

(tryggandclagen) en av arbetsgivare grundad stiftelse. vars uteslutande iin

damiil iir att trygga utfäsklse l>m pension till arbetstagare eller arbetstagares 

efterlevande. 

Enligt 2 * 5 föreligger skattskyldighet för arbetsgivare som i sin balansriik

ning redovisat en skuld under rubriken .. Avsatt till pensioner"' i enlighet med 

nyssniimnda lag. Ordet arbl:tsgivare inncblir att s[1viil fysisk som juridisk per

son i och för sig kan v;Ha skattskyldig till avkastningsskatt. 

I 3 * redovisas skatteunderlaget för var och en av de skattskyldiga som avses 
. ., ~ 

I - ~. 

I första styckt't anges att underlaget för skattskyldiga som avses i 2 * 1-3 
är netttiint;iktcn av 1·i.1·s kapital- och fastighetsförvaltning. n;imligen den som 

belöper pil P-försiikringskapital. Med pensionsförsiikring avses en livfiirs~ik

ring som enligt KL hänförs till den kategorin. Bestämningen motsvarar del

vis undantaget från skatteplikt som görs niir det gäller den statliga inkomst

skatten i 2 * 6 1110111. tredje stycket SIL. 
Beträffande avgängsbidragsförs;ikringen. AG B. biir följande niimnas. En

ligt 2 * 6 mom. tredje stycket SIL skall som nettointäkt av ett livförs~ikrings

förctags försiikringsrörelse anses företagets intiikt av kapital- och fastighets

förvaltning. med undantag för den del av intiikten som belöper på P-försäk

ringar och p[1 AGB. I den föreslagna nya lydelsen av lagrummet görs en hiin

visning till avkastningsskattelagen avseende den del av nettointäkten som 

undantagits. 

I nu förevarande bestämmelse i avkastningsskattclagen stadgas att skatte

underlaget utgörs av nettointäkten av företagets kapital- och fastighetsför

valtning såvitt avser endast P-försiikringskapitalet. Detta innebär att intäk

ten såvitt avser förvaltning av kapital som belöper p{t AGB - som är en K

försäkring- inte beskattas enligt SIL och inte heller enligt avkastningsskattc

lagen. AGB kommer diirigenom att alltjämt vara en försiikring som inte är 

underkastad beskattning. 

Andra stycket anger skatteunderlaget för pensionsstiftelser. lJnd· ·Jaget iir 

definierat på samma sätt som för försäkringsfiiretag m.fl. Någon ytterligare 
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precisering med hiinsyn till den skattskyldiges verksamhet behövs inte be- Prop. 1989/90: 110 
träffande pensionsstiftelse. 

I det tfl'dje s1ycke1 behandlas skatteunderlaget för skuldkontoavsiittningar. 

Den pensionsskuld som redovisas i bokslutet skall motsvara viirdet av de 

pensionsutfästelser arbetsgivaren liimnat. fi.ir arbetsgivare som tillämpar det 

s.k. FPG/PRl-systemet sker pensionsskuldsheriikningen genom PRI:s för

sorg. Arbetsgivare som inte omfattas av FPG/PRI-systemet tillämpar kapi

talvärdesberiikningar enligt försiikringstekniska grunder (jfr 3 * tryggande

lagen). Inom FPG/PRl-systemet sker viss skulduppriikning, som syftar till 

viirdesiikring av pensionerna samt efter beräkningsriinta enligt försäkrings

tekniska grunder. Skulduppriikningen följer av ITP-planen. För de fall att 

utfästelser inte avser viirdesiikrade pensioner sker uppräkning endast med 

beri"ikningsriintan enligt grunderna. 

Som anfördes i den allmiinna motiveringen borde beskattningen i och för 

sig utgt1 frim det mera exakta avkastningsmått som RINK föreslog i sitt he

tiinkande. Det visade sig emellertid att detta mi1tt p<t avkastning var sii pass 

komplicerat att beskattningsresultatet i en del fall skulle bli direkt felaktigt. 

Detta skulle siirskilt gälla de arbetsgivare som tilliimpar skulclföring utanför 

FPG/PRI-systemet. men skulle ocks~1 kunna intriiffa i andra fall. Ett exem

pel pi"i detta iir att RINK:s förslag innebär ett hiinsynstagande till den årliga 

faktiska avkastningen inom SPP. Den uppräkning som föreslogs ligga till 

grund tog schablonmiissigt hiinsyn till den skattesats om 20 r;,;, som RINK 

föreslog. Däremot beaktades inte att den faktiska effekten av avkastnings

skatten skulle kunna ligga p{1 en liigre nivit. 

Som framgiitt av den allmänna motiveringen hör underlaget av för

enklingsskäl bestLimmas till pensionsskuldens belopp. 

Enbart avsiittningar som gjorts med avdragsrätt vid inkomsttaxeringen 

medräknas i skatteunderlaget. Detta uppnt1s genom att underlaget här anges 

till vad som är avsatt med avdragsriltt. s{1viil enligt gällande riitt som med 

stild av de övcrg<'mgsbestämmelser från iir 1975 som alltjämt kan vara till

liirnpliga. 

I nu förevarande bestämmelse sägs därför att pensionsskulden såvitt avser 

sådana pensionsätagandcn för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt 

punkt 20 d jämfört med punkt 20 e av anvisningarna till KL i dess nya lydelse 

och såvitt avser sadana pensionsiitaganden för vilka avdragsrätt föreligger 

enligt 8 *lagen (1975: 1348) om ikraftträdande av lagen (1975: 1347) om änd

ring i kommunalskattclagen ( 1928:370) skall utgöra underlag. Därigenom 

definieras underlaget pii ett sådant sätt att det kommer att omfatta all den 

pensionsskuld som i dag kan vara avsatt med avdragsrätt oavsett om den är 

avsatt enligt gällande rätt eller med stöd av fortsatt tillämpning av äldre rätt. 

Det skuldbelopp som skall ligga till grund för skatten skall vara skuldbe

loppet vid ing;ingen av beskattningsi1ret. Skatten kommer i princip att utgöra 

sk<ttt på avkastningen unckr itret. Jag har föreslagit att denna skatt tas ut 

genom en sehahlonmetod. Ett inslag i sehabloniseringen är att ingängen av 

{m:t används som grund för viirderingen. Man skulle i och för sig kunna över

väga att anviinda skulden vid ttrets utgimg som underlag eller ocks[1 ett ge-
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nomsnittligt skuldhdopp. Ett genomsnitt kan ge ett oriktigt resultat på Prop. 1989/90: 110 

grund av bl.a. att skuldförändringar under ftret ek\ kommer att slii igenom pa 

ett missvisande siitt. Av motsvarande skäl är det inte lämpligt att använda 

skulden vid årets utgång. Den tekniskt enklaste lösningen ilr att använda 

skulden vid ilrets ing<lng, eftersom då bl.a. problem med skuldförändringar 

under <lret undviks . 

.:/ § 

I lagrummet hiinvisas till reglerna för inkomstslaget näringsverksamhet be

träffande försäkringsföretag och pensionsstiftelser. 

Hiinvisningen innehär att ckssa skattskyldiga skall beriikna sin avkastning 

av kapital- och fastighetsförvaltningen enligt reglerna för niiringsverksamhet 

i Sil.. Beskattningen skall dock ske enligt avkastningsskattdagen. 

Skattesats 

') s - s 

Först och friimst slf1s fast att skattesatsen skall vara 10 t:;. s{1vitt avser kapital 

hiinförligt tjänstepcnsion och 15 % såvitt avser övrigt pensionskapital. För

valtarna bör allts{1 utga fr~m hur stor del av deras förvaltade pensionskapital 

som avser tjiinstepension och hur stor del som avser övrig pension. Avkast

ningen av pensionskapitalet ddas sedan upp i motsvarande andelar och he

skattas diirefter med tillämplig skattesats. 

Begreppet tjänstepension lir inte definierat. I giillande lydelse av punkt 1 
av anvisningarna till 31 * KL definieras tjiinstepensionsförsiikringen som en 

P-försäkring som har samband med tjänst och för vilken den försiikrades ar

betsgivare ~ttagit sig att ansvara för betalning av hela avgiften. Som tjänste

pensionsförsiikring avses ocks{1 P-försäkring som - om den anstiillde avlidit

tagits av den anställdes arhetsgivare till förmtm för den anställdes efterle

vande och för vilken försäkring arbetsgivaren föagit sig att ansvara för betal

ning av hela avgiften. Denna avgränsning är en närmast självklar fördcl

ningsgrund. För pensionsstiftelser och kontoavsiittningar torde en uppdel

ning av kapital respektive skuld inte vara aktuell. eftersom i de fallen friig<i 

regelmässigt iir om endast tjilnstepension. I de fall tveksamhet ända kan upp

komma fär ledning sökas i de utfästelser som ligger till grund för avsättning-

arna. 

Som nyss påpekades kommer elen uppdelning av pensionskapitalet som 

jag föreslagit att innebiira att privata individuella P-försiikringar kommer att 

beskattas med den hi.igre skattesatsen. 15 t;:;,,. Därmed uppkommer en siir

skild situation som har att göra med att en P-försäkring i vissa fall kan överlil

tas till följd av ett anställningsförh[1llande. varvid försäkringen före eller d
ter överl[1telsen skall ha karaktär av tjänstepensionsförsäkring. 

Därav följer att en P-försiikring kan förändra karaktiir under den försäk

rades livstid. Övergången föranleder ocks[1 hyte av skattesats. Byten hcträf

fande en och samma försäkring kan ske flera gånger under försäkringens löp

tid. Det vore opraktiskt och med tiden ohanterligt om varje byte skulle med

föra beskattningskonsekvenser avseende den kapitalavkastning som försiik- 758 



ringen genererat före överlåtelsen. Ett byte bör därför inte innebära annat Prop. 1989/90: 110 
~in att hela den mot försiikringen svarande premiereserven och övriga tillgo-

dohavanden avseende försiikringen behandlas pä det sätt som avkastnings-

skatten vid varje tidpunkt leder till. 

Niir det giillcr kontoavsättningarna föreskrivs i andra s1ycke1 en skattesats 

om 1.1 ~'(-, av skatteunderlaget enligt 3 * tredje stycket, dvs. den skuld som 

iir avsatt med avdragsriitt. Den valda skattesatsen beror självfallet pt1 att un

derlaget iir annorlunda än i de tidigare tvi1 fallen. Den skall ses som en del 

av en metod att genom en schablonisering uppna en beskattningsteknik som 

är hanterlig. men som ger ett resultat som motsvarar det som uppkommer 

för försiikringsföretagen m. fl. skattskyldiga. 

Vidare anges att skattesatsen skall jiimkas i de fall bcskattningsäret över

eller understiger 12 m<inader, liksom i det fall att skulden helt avlöses under 

beskattnings{1ret. Bestämmelsen iir friimst avsedd för fall av brutna räken

skapst1r och situationer d<i en rörelse upphör under beskattningsäret. I.ex. 

genom konkurs. Bestiimmelscn tilliimpas även da en pcnsionsskuld helt av

vecklas under beskattningsåret. Av praktiska skiil bör jiimkningcn inte ut

striickas till situationer tfa pensionsskulden endast delvis avvecklas. 

Övriga bestämmelser 

6 .~ 

Avkastningsskatten för skattskyldiga som avses i 2 * 5 utgör en avdragsgill 

omkostnad vid inkomsttaxeringen. I bestiimmelsen förklaras att avkast

ningsskatten iir en si1dan avdragsgill skatt som avses i punkt 23 av anvisning

arna till 23 * KL. 

7~ 

I lagrummet anges att beteckningar som används i avkastningsskattelagen 

har samma betydelse som i KL och SIL. Med hiinsyn till det starka samban

det mellan avkastningsskatt och annan inkomstskatt är det naturligt att 

samma begrepp anviinds. I Hinvisningen innebär t.ex. att beskattningar en

ligt avkastningsskattelagen har samma betydelse som i KL och SIL. 

Avkastningsskatten iir att se som en inkomstskatt, diir för vissa skattskyldiga 

enchist en del av deras inkomster och kostnader iir skattepliktiga respektive 

avdragsgilla. Skatteunderlaget bör fastställas enligt samma ordning som för 

skattskyldiga till statlig inkomstskatt, dvs. enligt bestämmelserna i taxcrings

lagen. Skattskyldiga som avses i 2 * 1-3 och 5 är deklarationsskyldiga redan 

i dag. För skattskyldiga som avses i 2 * 4 (pensionsstiftelser) tillkommer nu 

den omstiindigheten att de kommer att vara skattskyldiga till lagen om av

kastningsskatt pi1 pensionsmedel. Detta innebär att de mii.ste äliiggas dekla

rationsskyldighet. 

Genom hiinvisningcn till taxeringslagcns regler blir de bestämmelser som 

avser t.ex. ompriivning och överklagande tillämpliga även beträffande av

kastningsskatten. 759 



Avkastningsskatten bör debiteras och betalas enligt uppbördslagens reg- Prop. 1989/90: 110 
ler. 

Senare i fir, kommer att läggas fram förslag om erforderliga lagändringar i 

såväl den nya taxeringslagen som UBL. Här hör enbart nämnas att avkast

ningsskatten kommer att ingil som en del av de skattskyldigas slutliga skatt 

och därför bli föremål för ordinarie uppbördsförfarandc innefattande bl.a. 

preliminärt uttag av den slutliga skatten. När lagen börjar tillämpas kommer 

ett underlag att behöva bestämmas för den första preliminiirdcbiteringen. 

För försäkringsföretagens del kan detta lämpligen lösas genom att de - som 

redan i dag är deklarationsskyldiga - gör en bedömning med utgångspunkt i 

den avkastning de hade under föregående är och betalar preliminär skatt en

ligt denna bedömning. För arbetsgivare som gjort kontoavsättningar kom

mer likastt avkastningsskatten att ingå i den slutliga skatten. 

Pensionsstiftelscrna för preliminärskattedeklarera med utgangspunkt i 

den avkastning de hade föregående är. eventuellt justerad med hänsyn till 

den metod för beräkning av avkastningen som avkastningsskattclagen hän

\'isningsvis tillämpar. 

1 länvisningen till Tl. och UBL innebiir att förfarandet så långt möjligt 

skall ske enligt ordinarie regler. 

Övergångsbestämmelser 

I.agen skall träda i kraft den I juli 1990 och tillämpas första g{mgen vid 1992 

ars taxering. Lagen skall dock inte tillämpas vid nämnda taxering för för

värvskälla för vilken beskattningsåret har päbörjats före ikraftträdandet. I 

övergångsbestiimmelserna till det remitterade förslaget reglerades den situa

tion som kan uppkomma för skattskyldiga, vars räkenskapsär påbörjats un
der andra halv{iret 1990. I sådana fall skall skatten sättas ned med dt belopp 

som motsvarar den andel av beskattningsåret som infallit under kalenderåret 

1990. 

Lagrädel har inte haft några anmärkningar pft överg{mgsregleringen i den 

delen. Enligt lagriidets mening borde. dnck fr{1gan om värderingen av värde

pappersinnehav och innehav av fastigheter vid övergången till det nya syste

met uttryckligen regleras i övergängsbestiimmelserna. Övergångsbestäm

melserna har därför kompletterats. 

Livförsäkringsföretagens värdepappersinnehav betraktas som lager. Den 

lagerreserv som redovisas har haft skattemässig betydelse endast beträf

fande K-försiikringsdelen av '"livkapitalet". Den delen av lagerreserven är 

obeskattad och kommer att äterföras till beskattning enligt reglerna i lagen 

om ;lterföring av obeskattade reserver. 

Värdepappcrslagret far tas upp till det högsta av anskaffningsvärdet eller 

marknadsvärdet. 

Vad giiller värdering till marknadsviirde giiller enligt allmänna principer 

att ett lager som apporteras till en nystartad rörelse för tas upp till marknads

värdet. Ti!Himpat på detta fall innebär det att värdepappersinnehavet i P

försäkringsdclcn får tas upp till marknadsvärdet vid övergångstillfället. 

Detta värde kommer alltså att utgöra lagrets anskaffningsvärde. Övcrgi!ngs

bestämmelsen i den delen innebär sålunda ingen ändring i förhållande till 760 



gällande rätt. Marknadsvärde för aktier m.fl. värdepapper torde inte inne- Prop. 1989/90: 110 
bära några svårigheter att fastställa. 

För fastighetsinnehavet gäller motsvarande resonemang. 
Emellertid är det svårare att komma fram till något marknadsvärde för 

fast egendom. Som grund för värderingen har här använts det uppskattade 
fastighetsvärde som avses it.ex. 7 kap. 9 och 9 a §§ FRL, där det anges att 

det uppskattade värdet skall förtecknas. Detta värde torde vara ett rättvi
sande värde på fastigheterna vid övergångstillfället. särskilt som förteck

ningen skall ligga till grund för varje bokslut och alltså skall avse värdena 
vid utgången av varje räkenskapsår. Räkenskapsår för försäkringsföretag är 

normalt kalenderår. 
I bankinspektionens och försäkringsinspektionens författningssamling 

(BFFS 1990:2) har getts föreskrifter om nyssnämnda värdering. Det upp

skattade värdet skall fastställas på grundval av noggrann expertvärdering. I 

föreskrifterna anges också vad som avses med expert i det sammanhanget. 
För skattskyldiga som inte bedriver försäkringsrörelse och för vilka FRL 

inte är tillämplig torde den Himpligaste värderingsmetoden vara att fastighe

terna värderas på ett motsvarande sätt, dvs. av en expert. 

12.13 Lagen om skatt på vissa premiebetalningar 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 6.10.11) har jag redogjort för bakgrun
den till den nu föreslagna lagen. dvs. dess syfte att skapa neutralitet mellan 

beskattning av svenskt försäkringssparande och sådant sparande som sker i 

en utomlands bedriven livförsäkringsrörelse. 

I § 

I 1 § anges att skatten är en statlig skatt. Skatten skall utgå på premier som 

erläggs av såväl svenska juridiska som fysiska personer som är bosatta här 
eller stadigvarande vistas här. Uttrycket "utomlands bedriven försäkringsrö
relse" används i gällande lydelse av punkt I av anvisningarna till 31 § KL, 

avseende RSV:s rätt att genom dispens förklara att försäkring meddelad i 
sådan försäkringsrörelse skall betraktas som P-försäkring. Genom specifika
tionen att premien skall avse personförsäkring markeras att skatt inte skall 
utgå på premier för skadeförsäkring. Premieskatt skall utgå oavsett om det 
är fråga om P- eller K-försäkring. varför någon ytterligare precisering inte är 

nödvändig. 
Skatt skall erläggas på premier oavsett om de betalas av en fysisk eller juri

disk person. 
I andra stycket anges ett undantag från beskattningen. Skatt skall inte be

talas för sådana premier som utgör en omkostnad i en näringsverksamhet 

som bedrivs utomlands. 

12 §anges det i och för sig självklara att det är den som har slutit försäkrings
avtal med försäkringsgivaren, som är skattskyldig. Denne behöver i och för 

sig inte vara den som är försäkrad. Definitionen av begreppet försäkringsta-
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gare i 2 * andra stycket försäkringsavtalslagen ( 1927: 77) har använts som fö- Prop. 1989190: 110 
rebild. 

För utliindska försäkringars del torde den vanligaste situationen i dag vara . 

att försiikringstagaren och den försäkrade är samma person. Det kan emel

lertid tiinkas uppkomma fall att identitet inte räder mellan försäkringstagare 

och försäkringens ägare. Äganderätten kan I.ex. ha övergått till annan än 

den sorn ursprungligen tecknat försäkringen. I sådana fall stadgar de svenska 

allmiinna livförsäkringsvillkoren att den som äganderätten övergått till där

efter skall betraktas som försäkringstagare. 

Fiir det fall att fiirsiikringcn övergär till annan föreskrivs att skattskyldig 

skall vara inte endast den som slutit avtalet utan iivcn den som vid överlåtelse 

av försiikringen kan anst?S triida i dennes stiille. 

3 ~ 

Skattenidn bestiims i 3 * till 15 <;'!,-,. Valet av niva har diskuterats i den all

miinna motiveringen. 

Skattskyldighct intriider enligt.+ §varje giing betalning sker. Denna tidpunkt 

kan vara sv<lr att entydigt bestämma. Avgörande bör normalt vara den tid

punkt di1 beloppet bokförts i valutahank för mottagarens räkning. 

Skattskyldigheten iir inte knuten till storleken av det betalade beloppet. 

.H 

I 5 * finns en dispensbestiimmelse avseende de fall där sparande sker i ett 

utliindskt försiikringsförctag. som i sitt hemland iir underkastat beskattning 

som iir jiimförlig med den föreslagna svenska livförsäkringsbeskattningen. 

Det är givetvis inte möjligt att ~1stadkomma en nedsiittning i sitdana fall som 

exakt motsvarnr effekten av den utländska beskattningen. Nedsättningen för 

därför ske mera schablonmässigt p[t det sättet att skatten siitts ned med hela 

beloppet. om beskattningen kan bedömas vara jämförlig med den svenska 

och i övriga fall med hälften. 

6 -~ 

I 6 * anges att den skattskyldige skall anmäla sig till beskattningsmyndighe

ten. En s<idan anmälan skall göras niir skattskyldighet uppkommer. Sker 

flera betalningar under en och samma r~'dovisningsperiod behöver inte en ny 

anmiilan göras varje gi1ng betalning sker. En förebild för denna typ av anmä

lan finns i 8 * lagen ( 1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värdepap

per, diir skattskyldig inte endast är fondkommissionär. utan även annan som 

uppnår viss omsättning. 

7-8 -~-~ 

I 7 * anges att deklaration skall avlämnas för varje beskattningsår då betal

ning skett. Vad som avses med beskattningsär anges i 9 * lagen (1984:581) 
om punktskatter och prisregleringsavgifter. LPP. I 8 *anges att förfarandet 
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följer den lagen. Bcskattningsär enligt LPP utgörs av kalenderår i fall som . Prop. 1989/90: 110 
kan bli aktuella beträffande premieskatten. Med tanke p[1 karaktären av be-

talningar. som för varje enskild inte kan antas bli särskilt frekventa iiver ett 

iir. för kalendertirel anses utgöra den lämpligaste redovisningsperioden. 

Skatten kommer Lhl att faststiillas och betalas enligt de regler som hänvisas 

till i 8 *. nämligen förfarandereglcrna i LPP. Premieskattelagen införs i 1 § 

I i LPP. Därigenom blir RSV beskattningsmyndighet. 

12.14 Lagen om ersättningsfonder 

Den nya lagen om ersiittningsfonder motsvarar i stort EFL. Den basbredd

ning och sammanslagning av inkomstslag som Lir en följd av URF:s och 

RlNK:s förslag medför förenklingar i olika avseenden. En s:'idan förenkling 

iir att miijligheten att glira fondavsiillning för förlorade lagertillg{mgar i 

andra fall än för djurlager bortfaller. 

Byggnader och markanHiggningar bildar en egen fond vilket tir naturligt 

eftersom avskrivningsreglerna har gjorts mer likartade. Inventarier och 

djurlager behandlas särskilt. 

Enligt giillande regler finns inte möjlighl't att göra avsättning för ersätt

ning avseenLk mark. I.ex. vid brandskada p{1 skog. För vissa cxtraordiniira 

situationer finns i dag möjlighet till uppskov enligt UppskL. För att inte för

svära en ;lteranskaffning ges i framtiden möjlighet till en uppskjuten beskatt

ning av ersiittning för mark inte endast i de rena tvångsavyttringsfallen från 

UppskL utan iiven vid brandskada. Med mark avses inte bara ··rrimark" utan · 

rn:ksi1 vLixande skog. tiikter och annat som omfattas av reglerna om beskatt

ning av fastighetsvinst och som inte avser byggnader och markanläggningar. 

Bankgaranti behöver inte lämnas. Enligt 7 § UppskL krävs sådan vid s.k. 

preliminiira uppskov. Motsvarande krav finns däremot inte i EFL eller mot

svarande tidigare lagstiftning. 

I förslaget till lag om erstittningsfonder har i stort di:n nuvarande tekniken 
i lagen om eldsddefonder bchiillits. Lk iindringar som i detta avseende före

slagits hiingcr samman med möjligheten att giira avsiittning för markersätt

ning. 

I det följande kommenteras endast de ändringar i förhtdlande till nu gäl

lande regler som fiireslas. 

I ~ 

Enligt andra s1rcke1 har diidsbo som beskattas som handelsbolag inte rätt till 

avdrag för avsLittning till ersättningsfond. 

Mark iir inte en s[1dan tillgimg som skrivs av enligt 15 ~andra stycket BFL. 

Enligt lmljl' s1ycker gäller därför beträffande markfonden inget krav på 

överensstämmelse med räkenskaperna. 

J s - ~ 

Av andra sryckct följer att förslaget inncbiir en utvidgning i förhållande till 

giillande regler genom att avsättning föresliis fä göras för inventarier som av

yttrats i samband med en tvängsmtissig fastighetsförsäljning. 
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I andra stycket anges vidare de fall då en fastighet skall anses avyttrad på Prop. 1989/90:110 
grund av tväng. Förslaget innebär att nuvarande 2 * första stycket 1-3 

UppskL arbetas in i lagen om ersättningsfonder. Inlösen enligt 8 kap. FBL 

och andra tvimgsmässiga fastighetsbildningsåtgärder innefattas i uttrycket 

'"expropriation eller liknande förfarande"'. Däremot innefattas inte - till 

skillnad mot vad som gäller för närvarande - frivilliga fastighetsregleringar 

enligt 5 kap. FBL. 

Tredje stycket motsvarar 2 *andra stycket UppskL med den ändringen att 

frivilliga allframtidsupplåtelser inte omfattas. 

I fjiirde stycket anges att avdrag för avsättning till annan fond än för djurla

ger inte får göras i fråga om omsättningstillgångar. Att ersättningsfond inte 

heller för tas i ansprii.k för investering avseende sådana tillgångar framgår av 

4 ~ andra och tredje styckena. 

3 ./i 

Avdrag för avsättning till ersättningsfond skall göras i samma förvärvskälla 

som ersättningen hänför sig till. 

I likhet med nuvarande regler i EFL innebär bestämmelserna att man skall 

beakta om nettometoden har tillämpats eller om utrangeringsavdrag har 

medgetts. P{1 motsvarande sätt finns i sista stycket en spärregel för lager. 

I fråga om avyttrad fastighet får avdraget inte överstiga den skattepliktiga 

vinsten m:h de medgivna värdeminskningsavdragen m.m. som skall tas upp 

som intäkt av näringsverksamhet. 

Liksom enligt dagens regler skall ersättningsfonderna användas för anskaff
ning av samma slags tillgångar som avsättningen avsett. Av första och andra 

s1ycke11a framgår emellertid vissa undantag från denna princip. En fond för 

inventarier får användas också för investering i djurlager och en fond för 

byggnader och markanläggningar får användas även för investeringar i in

ventarier och djurlager. 

I första stycke/ har dagens regler behållits när det gäller ersättningsanskaff

ning samma ar. De ändringar som vidtagits föranleds av den nya markfon

den. En motsvarande regel för inventarier behövs inte eftersom nettometo

den kan tillämpas. 

6§ 

Av paragrafen framgär att en ersättningsfond skall tas i anspråk i den för

viirvsblla som avsättningen hänför sig till. Om det finns särskilda skäl får 

dock skattemyndigheten medge att en fond som har avsatts i viss förvärvs

kiilla tas i anspr{1k i en annan förvärkälla. Vad gäller tillämpningen av dis

pensregeln kan hänvisas till förarbetena (prop. 1980/81:68 s. 227) till EFL. 
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7§ 

Samma teknik som gäller enligt EFL- justering av avskrivningsunderlaget
har behf1\lits för inventarier. byggnader och markanläggningar. Denna tek
nik kan emellertid inte användas beträffande mark. Den föreslagna metoden 

innebär att ianspråktagandet av en ersättningsfond för mark sker genom 
själva anskaffningen och inte genom en avskrivningsåtgärd. lngångsvärdet 
på ersättningsfastigheten reduceras med det ianspråktagna beloppet. Först 

vid en framtida avyttring av fastigheten uppkommer den skattemässiga cf

fåten av ianspråktagandet. 
Vad i paragrafen sägs om ersättningsfond skall gälla även del av sådan 

fond. 

8§ 

Turregcln i paragrafen gäller endast fonder av samma slag. 

9§ 

Bestämmelsen i andra stycket hänger samman med att avdrag för avsättning 

bör kunna medges även om t.ex. en hel jordbruksfastighet exproprierats. 
Vad i paragrafen sägs om ersättningsfond skall gälla även del av sådan fond. 

I fjärde stycket finns bestämmelser om i vilken förvärvskälla återföring 

skall ske. För fysisk person som fått avdrag för avsättning vid tvångsmässig 
fastighctsförsäljning anges hur stor del som skall återföras i inkomstslaget 

näringsverksamhet resp. i inkomstslaget kapital. 
I tredje och femte styckena finns dispensregler av samma slag som i EFL. 

Dispensmyndighet är dock skattemyndigheten. I vilka fall dispens kan 
komma i fråga hänvisas till prop.1980/81:68 s. 229. 

JO§ 

Vid återföring till beskattning skall enligt första stycket ett särskilt tillägg tas 
upp som intäkt i samma förviirvskälla som återföringen görs. Vad i stycket 
sägs om ersättningsfond skall gälla även del av sådan fond. 

Beträffande frägan i vilka fall synnerliga skäl föreligger i andra stycket 

hänvisas till prop. 1980/81 :68 s. 230. 

]} -~ 

Vad i första stycket sägs om att ersättningsfond kan övertas gäller även del 

av sådan fond. 

12 § 

I paragrafen anges föreskrifter av huvudsakligen administrativ natur. 

13 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur skattemyndighetens beslut en

ligt denna lag (se 6 ~samt 9 § tredje och femte styckena) överklagas. Enligt 
paragrafen överklagas sådana beslut hos riksskattcverket. Verkets beslut 
kan inte överklagas. 

Prop. 1989/90:110 
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12.15 Lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen 
för viss aktieutdelning 

I ~ s 

Ändringarna föranleds av sammanslagningen m· inkomstslagen jordbruks

fastighet. rörelse och annan fastighet till näringsverksamhet. Investment

förctag eller förvaltningsföretag kan enligt nuvarande regler inte få avdrag 

(Annellavdrag). Någon ändring har inte ansetts motiverad. Investmcntföre

tag och förvaltningsföretag undantas uttryckligen frfm rätt till anlrag. 

Paragrafen upphiivs. Genom bestämmelsen begränsas avdragsrätten till ut

delning på inbetalt belopp som belöper på tillgång i rörelse och jordbruk. 

Det har inte ansetts nödvändigt att i det nya systemet beh{11la inskränkningen 

(jfr dock övergångsbestämmelserna och specialmotivering till dessa). 

Att investmentföretag inte längre definieras som en siirform av förvaltnings

företag föranleder ändringar i jör.1·1a och andra styckena. I andra stycket görs 

vidare en ändring på grund av den tidigare införda definitionen av utländsk 

juridisk person i 16 ~ 2 mom. SIL (prop. 1989190:47. SkUl6, SFS 

1989: 1040). 

Ön~rgångsbcstämmelserna 

Bi:stämmelserna innebär att i fdga om fastighetsförvaltning och värdepap

persförvaltning medges avdrag endast för emissioner som registreras efter 

utg[mgen av i1r 1990. 

12. 16 Bokföringslagcn ( 1976: 125) 

12 !i 

Ändringen iförs/a stycket innebär att rätten att använda brutet räkenskapsår 

tas bort för enskild niiringsidkare, dödsbo. handelsbolag där fysisk person 

eller dödsbo skall beskattas för bolagets inkomst samt för sådan juridisk per

son som förvaltar samfällighet och vars inkomst skall beskattas hos deläg

arna. För handelsbolagens del innebär kopplingen till beskattningen att re

geln blir ti!Himplig även på ett handelsbolag som inte har nagra fysiska perso

ner eller dödsbon bland delägarna men väl ett annat handelsbolag med s<l

dana delägare. Avgörande för frågan om ett handelsbolag skall fa använda 

brutet riikenskapsår eller inte är ägarförhållandena vid utgången av kalen

derchet. 

I andra stycket har getts en generell möjlighet för regeringen eller myndig

het som regeringen bestiimmcr att under vissa förutsättningar ge dispens 

frän reglerna om förliiggning av räkenskapsiir. Liksom tidigare finns en möj

lighet att dispensera fran regeln att brutet riikcnskapsiir skall avslutas elen 30 

Prop. 1989/90: 110 
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april. den 30 juni eller den 31 augusti. Förändringen innebär att bokförings- Prop. 1989/90:110 
skyldig. som enligt de nya bestämmelserna skall använda kalenderår. kan få 
dispens att anviinda ett brutet räkenskapsår. 

Till att börja med kan dispens ges i sådana speciella fall där det i dag finns 

förutsättningar att fä använda annat brutet räkenskapsiir än de som anges i 

lagen. I övrigt gäller att dispensregeln skall användas mycket restriktivt. Re

geln är närmast avsedd att tillämpas i fall där en bokföringsskyldig som skall 

redovisa per kalencleri1r ing{ir i en korn.:ern som sedan tidigare har annat rä

kenskapsår. Att det föreligger en koncernbildning är emellertid inte tillräck

ligt för dispens. För att dispens skall kunna komma i fråga krävs därutöver 

att det föreligger särskilda omständigheter. t.ex. att koncernen som helhet 

har en omfattande verksamhet medan verksamheten i handelsbolaget är 

ringa. Dispens kan ocksä bli aktuell om det finns problem av alldeles speciell 

art med att lägga om riikcnskapsi"irct till kalendcrk 

Enligt femle s/ycket skall den som är bokföringsskyldig i fråga om flera 

rörelser använda samma räkenskapsår om inte dispens ges. Enligt sjätte 

s1rcke1 gäller - som redan framgi"1tt - motsvarande i koncerner. Med koncern 

av·ses hl.a. aktiebolagsrättslig koncern och även koncern enligt l * lagen 

( 1980: l Un) om {1rsredovisning m.m. i vissa företag. Detta innebär att en en

skild näringsidkare kan vara moderföretag och ett handelsbolag antingen 

moder- dler dotterföretag i koncernen. Av det nya första stycket följer att i 

siiclana fall skall räkenskapsåret för samtliga företag i koncernen vara kalen

clcriir om ink dispens medges enligt andra stycket. Dispensregeln i andra 

stycket har inte föranlett ni1gon iindring i den tidigare dispensregeln av

seende flera rörelser och koncerner. Den regeln kvarstår alltså oförändrad. 

Övergångsbestämmelser 

Fiir de som nu tillämpar brutet räkenskapsår och måste övergå till kalen

derår gäller följande enligt övergångsbestämmelserna. Har räkenskapsåret 

börjat löpa före elen I juli 1990 skall det avkortas till den 31december1990. 

Sådana skattskyldiga kan således komma att åsättas två taxeringar år 1991. 

exempelvis ett för räkenskapsåret 1.5.1989-30.4. 1990 och ett för det förkor

tade räkenskapsåret 1.5 - 31.12.1990. För skattskyldiga vars räkenskapsår 

börjar löpa den I juli 1990 eller senare gäller att räkenskapsaret antingen 

kan förkortas så att det avslutas di.:n 31 december 1990 eller förlängas till 

den 31 december 1991. Vid förkortning av räkenskapsåret kan två taxeringar 

komma att åsättas år 199 l. 

12.17 Jordbruksbokföringslagen (1979: 141) 

Ändringen ansluter till en ändring av 12 * BFL och innebär att den som är 

skyldig att föra räkenskaper enligt J BFL inte längre får tillämpa brutet rä

kenskapsår. 
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Övergångsbestämmelser 

Se kommentaren till övergångsbestämmelserna till ändringarna i BFL. 

12.18 Lagen (1982:1193) om skattereduktion för 
fack föreningsavgift 

] och 3 H 

Höjningen av maximiunderlaget och sänkningen av procentsatsen har be

handlats i avsnitt 5.5.J . 

.J § 

Ändringen iir en följdändring till upphävandet av de nuvarande reglerna om 

skattereduktion i UBL. 

5 -~ 

Ändringen av tidpunkten för framställande av yrkande om skattereduktion 

har behandlats i avsnitt 5.5.J. 

12.19 Lagen om nedsättning av vissa underhållsbidrag 

Den föreslagna lagstiftningen tar sikte på de övergångsfrågor som kan upp

stå med anledning av förslaget om slopad avdragsrätt för underhållsbidrag 

till icke hemmavarande barn för tid efter den 1 januari 1991, eftersom av

dragsriitten beaktas vid fastställande av underhållsbidrag. Reglerna har ut

formats i anslutning till reglerna om indexuppriikning av underhållsbidrag. 

Förutsättning för nedsiittning är att bidraget har bestämts före den 
l januari 1991 i svenska kronor. 

Riksförsäkringsverket har i sitt remissyttrande tagit upp problematiken 

med den föreslagna lagens tilliimpning på interimistiska beslut om under

hållsbidrag. Jag menar att man bör kunna se saken på samma sätt som praxis 
har gjort när frageställningen uppkommit vid tillämpning av lagen 

( 1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag. Högsta Domstolen har i 

rättsfallet NJA 1976 s. 471 funnit att indexuppräkning inte skall ske på 

grund av ett interimistiskt avgörande. Av NJA 1977 s. 515 framgår vidare 

att ett underhåll skall anses bestämt genom avtal den dag då avtalet ingås 

även om det begärs att rätten skall fastställa avtalet. Detta gäller även då 

överenskommelsen efterföljts av ett interimistiskt beslut, 

Hovrätten över Skåne och Blekinge har anfört att det lir önskvärt att ned

sättningen samordnas i tiden med den årliga automatiska uppräkningen av 

underhållsbidrag med hänsyn till penningvärdets utveckling som sker den 

l februari. Jag delar hovrättens uppfattning. Nedsättningen bör därför ske 

den l fcbru;Hi 1991 på sätt framgår av 2 §. Av förenklingsskäl har därvid 

valts en genomsnittlig procentsats om 30. Det normala torde bli en nedsätt

ning med 75 kr. per månad. Inskränkningen i tredje stycket t<H sikte på att 

undanta sm:'1belopp från nedsättning. 

Bestämmelserna i 3 § har sin förebild i 5 § lagen om ändring av vissa un

derhållsbidrag. 
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12.20 Utsökningsbalken 

15 kap. 

6 (/ .~ 

I paragrafen som :ir ny har tagits in den grundläggande regeln om att lön får 

tas i anspd1k för införsel endast om den överstiger förhehållsbeloppet. En 

motsvarande regel avseende utmätning i lön finns i 7 kap. 4 *·där dock en 

nägot högre inkomstnivå är undantagen från exekution. 

Vidare har till lagrummet fran punkt 1 av anvisningarna till 50 § KL över

flyttats bl~Stämmelserna om heräkning av normalhclopp. 

Bestiimmclserna har justerats med hänsyn till innehållet i 6 a *·Beträffande 

innebörden av hcstiimmclscn i andra stycket hänvisas till den allmänna moti

veringen, avsnitt 5.8.1. 

Ändringen innchiir att införsel för underhållsbidrag inte längre skall ha före

triide framför avdrag för preliminär skatt. 

Se vidare specialmotiveringen till 41 § 2 mom. UBL. 

Ö\·ergångsbcstämmelser 

Enligt förslaget triider iindringarna i kraft den I juli 1990 och tillämpas i fråga 

om införsel som sker efter utgången av år 1990. De nya föreskrifterna i 

15 kap. 6 a §om her;ikning av förbehällsbelopp föresläs dock- med hänsyn 

till tidpunkten för ikraftträdandet av ändringarna i KL - giilla frän och med 

den I juli 1990. 

12.21 Lagen ( 1984:947) om beskattning av utländska 
forskare vid tillfälligt arbete i Sverige 

Beträffande de siirskilda hcstämmclscrna om heskattning av utländska fors

kare som arbetar tillfälligt i Sverige förcsbs att den dci av skattelåttnaderna 

som avser lön av s<idan anställning eller uppdrag, 4 ~.slopas. Detta innebär 

att hela lönen av anställningen eller uppdraget. för vilken forskaren är skatt

skyldig i Sverige. skall tas upp som intäkt. Skattefriheten för kostnadsersätt

ningar kvarst<lr enligt tidigare regkr. Om forskarskattc'nämnden heslutar att 

lagen skall tilliimpas för vissa forskare även för lön av anställningen eller 

uppdraget som kan uppkomma efter den 1 januari 1991 - något som kan 

följa av reglerna i 2 * - bör de äldre bestämmelserna tillämpas för sådana 

inkllmster. 

-l9 Riksclc1g<'11 J9t:i9!90. Sam/. I. Nr I JO Del I 
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12.22 Lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

7 s s 

Ändringen i andra stvcket är redaktionell och föranleds av att fåmansförc-
.... -' ' . . . 

tagsn:glcrna omarbetats och flyttats. 

12.23 Lagen (1989:1023) om upphävande av lagen 
( 1966: 172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m. 

Ändringen innebär att beskattning fr.o.m. 1992 års taxering skall ske i in

komstslaget niiringsvcrksamhet. 

12.24 Utsökningsregisterlagen (1986:617) 

n 
Ändringen i andra stycket är redaktionell och föranleds av att fåmansföre

tagsreglerna omarbetats och flyttats. 

12.25 Lagen (1987:813) om homosexuella sambor 

I första stycket 6 hiinvisas bl.a. till punkt 8 andra stycket av anvisningarna 

till 32 * KL. Hiinvisningen utgår eftersom elen nämnda bestämmelsen faller 

bort enligt förslaget. 

Av skiil som anges i elen allmänna motiveringe~ (6. I0.13) har lagens upp

riikning av sambobestämmclsclser som skall tillämpas även på homosexuella 

sambor kompletterats såvitt avser de kvalitativa villkoren i KL för eftcrle

vandepension. 

12.26 Lagen (1988:847) om skattelättnader· för 
allemanssparande och ungdomsbosparande 

Ändringsförslagen har berörts i avsnitt 6.3.4. Endast två tredjedelar av rän

tan resp. bonusriintan blir skattepliktig enligt förslaget. Samma andel skall 

redovisas av reavinster och reaförluster på andelar i allemansfonder. Det för

hMlanckt att endast två tredjedelar av förlusten skall redovisas innebär inte 

n{1gon inskriinkning i bestämmelserna i SIL om begränsad avdragsrätt för 

reaförlustl:'r. 

12.27 Lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 

I * 
I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. 

Det iir innehavaren av skogs- eller upphovsmannakonto som är skattskyldig. 
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~ s . s 

Skattesatsen har hestiimts till 15 ~:'.', .. Enligt första stycket inträder skattskyl

dighetcn niir riinta gottskrivs ett konto. Normalt torde detta ske vid årets 

utg[mg per den 11 december och då kontohavaren genom uttag från kontot 

gör anspr[1k p<I diirdter upplupen riinta. För att hindra att avtal träffas om 

att riinta endast skall gottskrivas kontot med längre intervaller - exempelvis 

endast vart femte iir dlcr vid uttag från konto - har i respektive kontolag 

intagits o:n hcstiimmelse med innebörd att ränta skall gottskrivas kontot ärli

gen eller 11ftare (jfr motiveringen till 7 * skogskontolagen resp. 7 * lagen om 

upphovsmannakonto). 

Av andra strcket framg{1r att skatt inte skall tas ut på ränta som belöper på 

tid efter det att dintan iir skattepliktig som intäkt av näringsverksamhet en

ligt ri:sp. kontolag. 

Do:n myndighet som i första instans skall besluta i fråga om skatten är RSY. 

'I s - s 

Banken iir skyldig att innehälla skatten när ränta gottskrivs ett konto. 

~ s 
" ·' 
I paragrafen regleras deklarationstiderna och vilka uppgifter deklarationen 

måste innehf1lla. RSV kan medge att uppgifterna redovisas på annat lämpligt 

sätt. exempdvis p{1 magnetband. 

7 s s 

RSY kan i bo:slut förklara banken beta\ningsskyldig om banken försm:nmat 

att inno:hillla skatt. Sädant beslut far meddelas senast femte året efter det år 

di1 beloppet skulle ha innehtdlits. 

8 .~ 

Paragrafen reglerar när och hur betalning skall ske. Samma tidsgräns gäller 

för betalning som för dekl.arationens inlämnande. 

9 .~ 

Ho:stiimmelserna om restavgift och tilläggsavgift har utformats efter förebild 

av Il) * kupongskattelagen (1970:624). 

I för.sia styckC't finns bestämmelser om restavgift vid dröjsmål med betal

ningo:n. 

Efter tvt1 m~maders dröjsmål med betalningen utgår vidare tilläggsavgift 

enligt andra stycket. 

I lagrummet ges bo:stiimmdser om indrivning. 
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Il .~ 

Lagrummet reglerar formerna för återbetalning för det fall skatt innehållits 

och betalats in med för högt belopp. 

12 .~ 

BesWmmelsen om skatterevision har utformats efter förebild av 24 * ku

pongskattclagen. 

13 * 
I första stycket regleras besvärsordningen. Såväl den skattskyldige som ban

ken och - för det allmännas riikning- allmänna ombudet enligt kupongskat

tclagen iir berättigade att överklaga riksskatteverkets beslut. 

Den i andra stycket föreslagna besvärstiden överensstämmer med vad som 

i övrigt giiller p<I skatteomrädet. 

12.28 Skogskontolagen (1954:142) 

i 'i s 

Ändringen iir en följd av att inkomstslaget jordbruksfastighet ersätts av in

komstslaget näringsverksamhet. 

) 'i - s 

Ändringen i första resp. andra stycket c är en följd av att inkomstslaget rö

relse ersätts av inkomstslaget näringsverksamhet. 

I tredje stycket har en hänvisning ändrats med hänsyn till att bestämmelsen 

om ersiittning i samband med allframtidsupplåtelse flyttats från kommunal

skattelagen till lagen om statlig inkomstskatt. 

Ändringen i femte stycket förankds av att begreppet nettointäkt utmönst

rats ur KL. 

7 'i 
·' 

Enligtji'irslll stycket m{1ste riinta på ett skogskonto gottskrivas kontohavaren 

ärligen eller oftare. Bestämmelsen har tillkommit för att hindra kringgående 

av lagen ( 1990:000) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 

Nuvarande första stycket bildar utan ändringar lagrummets andra stycket. 

I tredje stycket upplyses om att skatt utgär på gottskriven ränta enligt den 

nyssnämnda lagen. 

Av ändringarna framgår att den del av räntan som innehållits enligt lagen om 

skatt pä ränta pf1 skogskontomede\ inte skall tas upp som intäkt av närings

verksamhet. 

9 -~ 

Ändringarna föranleds av införandet av inkomstslaget näringsverksamhet. 
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Övergångsbestämmelser 

Bestiimmclsen avser konton för vilka vid lagens ikrafttriidanJc giiller villkor 

om att riinta inte skall gottskrivas :'trligen. Villkor för ett s{tdant konto måste 

iindras senast den 31 decemher 1992. 

12.29 Lagen ( 1986:492) om tillfälliga regler för ins~ittning 
på skogskonto 

Ändringen iir en följd av att inkomstslaget rörelse ersiitts av inkomstslaget 

näringsverksamhet. 

12.30 Lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto 

Ändringarna i I och 11 ** iir en följd av att inkomstslaget rörelse ersätts av 

inkomstslaget niiringsn:rksamhet. 

Motiven för iindringarna i 7 nch I Il ** iir desamma som anges i specialmo

tiveringen till de föreslagna iindringarna i 7 och X** skogsknntolagcn. mot

svarande giillcr iiVl'rg;lngsbestiimmelsen. 

12.31 Lagen ( 1978:970) om uppskov med beskattning av 
realisationsvinst 

UppskL skall upphöra att gälla i och med utgimgen av juni mi'mad fn 1990. 
Den upphiivda lagen skall emellertid tillämpas även fortsättningsvis i fråga 

om 1991 och tidigare itrs taxeringar. Innebörden av detta är att om elen skatt

skyldige vid t.ex. 1990 itrs taxering erhi11lit ett s.k. preliminärt uppskov blir 

friigan om definitivt uppskov att bedöma i enlighet med den upphiivcla lagen 

även om ersiittningsfastigheten anskaffas först efter <tr 1991. 
Lagen iir ocksit tilliimplig i fall som avses i punkten 3 av iivcrgiingsbcstiim

mclserna till lagen ( 1990:000) om iindring i lagen ( 1947:576) om statlig in

komstskatt. I punkten avses den situationen att vinst vid avyttring av en fas

tighet hlivit föremitl för taxering senast vid l 99 l iirs taxering och att ytterli

gare betalning sker efter den 1 januari 199 l. I sf1 fall skall iildre regler tilliim

pas vid vinstberiikningen. Vid taxeringen senast <°Ir 1991 var UppskovsL till

liimplig och genom den nu aktuella iivergimgsbcstämmclscn blir lagen också 

tillämplig med avseende pii tilliiggskiipcskillingcn. 

Pt1 siitt som närmare utvecklats i specialmotiveringen till övergimgsbe

stiimmelserna till SIL beh<ills den första kronans princip för avyttringar som 

skett före ikrafttriidandet (punkten 2). Detta innebär att om betalning sker 

under iir 1991 skall taxering ske vid 1992 {1rs taxering. Möjlighet till uppskov 

föreligger i s;I fall intl'. 

12.32 Lagen (1983:1086) om vinst<lelningsskatt 

Den upphävda lagen tilliimpas vid 1991 och tidigare ars taxeringar. 

I förhallande till lagnldsremissen har vissa redaktionella iindringar och 

omarbetningar av lagtexten gjorts. 

50 Riksdagen f'J89!90. Sam/. I. Nr 110 Del/ 
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111111k1 I 

Vid I 9lJ I i1rs taxering skall utÖ\;cr vad som framg{1r av 3 *den upphiivda la

gen ytterligarL' en post beaktas vid ht·riikningcn av det nominella resultatet. 

Detta framgt1r av/i"ir.wa srrckc1. Den justering som skall göras avser avskriv

ningar p<'t under <iret anskaffade invcntarin. Ett belopp motsvarande hiilftcn 

av ek avskrivningar som kan anses vara att hiinföra till inventarier som har 

anskaffats dter den 26 januari 1990 skall iitcrliiggas - om inte anskaffningen 

grundar sig p<i ett skriftligt avtal som slutits senast ni·1mnda dag. Be~tiimmel

sen skall endast tilliimpas om avdrag medgetts med stöd av huvudregeln vid 

riikcnsL1psL·nlig avskrivning: (punkt -t fjiirdc stycket av anvisningarna till 

29 * konrnrnnalskattclagcn) eller rcstviirdemetodcn (punkt 5 första stycket). 

De nya reglerna omfattar inte avskrivningar som medgetts med stöd av kom

plettcringsregeln vid riih:nskapsenlig avskrivning eller p:'t grund av faktisk 

viirdcnL·dgimg (punkt -t sjunck stycket resp. punkt 5 andra stycket). Reg

lerna gilllcr inte heller avdrag fiir kontraktsavskrivning eller ians1mlkta

gandc av invesll.:ringsfond e.d. under heskattningsiirL't. 

Det tilliig)! som skall giiras iir hiilftl'n av skillnaden mellan det vid inkomst

taxeringen mL·dgivna viirdcminskningsavdraget och ett jiimförelsebelopp. 

Jiimförclsebeloppet riiknas fram i tvi1 stl'g. I andra och rrcdje s1rckcna ges 

hestiimml'lser om hur underlagd för jiimförl'lschcloppet skall beriiknas. Tre 

olika delposter ingar: 

a) Denna post iir det skattemibsiga restviirdct p;·i inventarierna vid ut

gi111gcn av niirmast föreg<lcndc heskattnings[1r. 

b) Dc111rn pnst iir anskallning:sviirdct pit de inventarier som anskaffats un

der bcskattnings;irct men senast Lkn 26 januari 1990. Inventarier som an

skaffats efter niimnda datum kan dock inga nm anskaffningen grundar sig p~t 

ett skriftligt avtal som slutits senast niimnda dag. 

c) Denna post motsvarar vad som vid riikcnskapsenlig avskrivning utgör 

siirskilt avdrag enligt punkt -t femte stycket av anvisningarna till 29 * kom

munalskattclagcn resp. vad som vid restviirdcavskrivning dras av enligt 

punkt 5 första stycket av samma anvisning. 

Underlaget fiir jiimförelscbeloppet utgörs sedan av summan av beloppen 

enligt a och b med avdrag för beloppet enligt c. Om detta belopp blir negativt 

skall det anses vara noll. 

l jjiirdc srrcker angö att jiimfiirelscbcloppet utgiir 30 <:.;. av underlaget om 

den skattskyldige yrkar avdrag för avskrirning enligt bcstiimmelserna om rä

kenskapsl'nlig avskrivning och 25 r;-. om avdrag för avskrivning yrkas enligt 

bcstiimmelscrna om rcstviirdeavskrivnin)!. Även om den skattskyldige inte 

yrkat maximal avskrivning för invcntaricbest{l!ldet som helhet skall man 

alltsi1 utgit fr~lll att si1 iir fallet hetriillanck inwntarier som ingfir i underlaget 

för ji"imfiirelsehelnppct. 

Av f('mfe strcke1 framg:ilr att regeln skall tilliimpas även bctriiffande avdrag 

för avskrivning pit tillgiingar som inte iir inventarier men srnn behandlas som 

inventarier i avskrivningshiinsccndc. t.cx. patentriitter och andra tidsbe

grtinsade r~ittighetcr (jfr punkt 6 av anvisningarna till 29 * kommunalskatte

lagcn ). 

Enligt .1jiiltt' s1ycke1 finns ('Il miijlighct att fä dispens fri\n det tilliigg som 
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skall göras. Dispens kan komma i frt1ga i de fall en företagsgrupp omstruktu- Prop. 1989/90: 110 

reras och syftet huvudsakligen iir att uppn;I rationaliseringsvinster. Kravet 

att inventarieanskaffningen skall utgöra ett led i strukturrationalisering som 

kan anses särskilt iinskviird innebär att det klart skall framg{1 att syftet med 

omUiggningen av verksamheten är att uppni1 rationaliseringsvinstcr. Dispens 

bör naturligtvis inte ges om transaktioner i skatteplaneringssyfte företas i 

samband därmed. Dispens kan avse hela eller viss del av tillägget. Beslut om 

befrielse fattas av liinsskattemyndigheten. Skattemyndighetens beslut över-

klagas hos RSY. 

punkterna 2-3 

Bestiimmelserna om i1terliiggning av viss del av viirdeminskningsavdragen 

giilkr enligt punkt 2 iiven vid 1991 ärs taxering till siirskild vinstskatt. 1 vissa 

speciella fall kan taxering till siirskild vinstskatt bli aktuell vid 1992 års taxe

ring. 1 punkt J anges cfärför att bestiimmelserna om vinstcklningsunderlag i 

den upphiivda lagen skall tilliimpas iiven vid detta <trs taxering till särskild 

vinstskatt. Vissa anpassningar kriivs för att reglerna om vinstdelningsunder

lag skall kunna tilliimpas i det nya systemet. 

12.33 Lagen (1960:63) om förlustavdrag 

Den upphiivda lagen tilliimpas sista gi1ngen vid 1991 <irs taxering. 

I anslutning till w1drn stycket biir niimnas att avdrag givetvis inte för giiras 

biide mot taxerad förviirvsinkomst enligt KL och mot inkomst av kapital en

ligt SIL. 

Genom bestiimmclserna i tredje stvckct kan juridiska personers förlustav

drag föras över i det nya systemet. 

12.34 Lagen ( 1982:336) om avdrag för utdelning pä icke 
börsnoterade aktier 

Den upphiivda lagen tilliimpas t.o.m. 1991 ;irs taxering. 

12.35 Lagen (1979:609) om allmiin investeringsfond 

Genom lagstiftning hösten 1989 upphörde riitten till avdrag för avsiittning till 

allmiin invcsteringsfond i bokslut den 31december1989 eller senare (prop. 
1989190:50. SkU JO. SFS 11J89: I022). I iivergångsbestiimmelserna föreskrevs 

en möjlighet till avsiittning iiven därefter för sådana företag som fött eller 

efter ansökail hos regeringen skulle komma att fa tillst<lnd att ta i anspr{1k 

s:·idan avsiittr ing. Nu upphiivs lagen. 

Enligt punkt I övergangsbestämmelserna skall lagen alltjämt tilliimpas för 

avsättningar som gjorts eller kommer att göras till följd av beslut av rege

ringen enligt nämnda övergångsbestämmelser. I punkt 2 av övergangsbc

stämmclserna till den upphävda lagen föreskrivs att uthetalning enligt 8 och 

9 ** lagen inte far ske till företag som har medel pi1 konto för investering 

enligt lagen ( 1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjiimning. Av 

praktiska skäl föreslas nu att denna bestiimmelse inte skall tillämpas efter 

utgfrngen av juni 1990. Detta förslag är nytt i förh<illande till lagriidsremis

scn. 
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Avsiittningar som gj1irts i bokslut till kdning för 1991 ärs taxering pi1förs Prop. 19R9/90: 110 
ett tilbgg om 711 '·i 1Hn :'1tL·rfliring sker vid n;\gon av taxeringarna 1992-1995. 
Detta framg;ir av /J1111k1 2. Ikstiimmelsen i p1111k1 3 iir föranledd a\' dL't nya 
inkomstslag:L't niiringsvL'rksamhet. Vid 19%-L'ller i vissa fall 1997 ··-ars taxe-

ring ;iterfiirs kvarvarande av<ittningar till hL'skattning utan tilbg:g. Detta 

fr;1mg{1r av 111111k1 ./. 

12.36 Lagen ( 1979:610) om allm~in investeringsreserv 

DL'n upphiivda lagL'n tilliimpas vid 1990 OL'h tidigarL' ;irs taxeringar. I fräga 
1Hn skattskvldiga som vid l l)l) I itrs taxering taxL'ras for heskattnings{1r med 

bokslut fiirc dL·n 30 april 1991J skall lagen tilliimpas ihen vid 1991 {irs taxe
ring. AvL'n vid sen;1rL' ;irs taxningar skall den upphiivda lagen tilbmpas i 

fr;"1ga om av<ittningar som skett tidigarL'. 

12.:17 Lagen om upphiivande av vissa fondförfattningar. 
111.111. 

Författningarna upphiiI' att giilla ,-id utg;·111gen av ar ILJLJ7. Belopp som har 

a\"satts L'nligt dL' olika fondlagarna och som inte har tagits i anspräk tidigare 
i1terfrirs till hL'skattning vid 19% l'lkr -·i vissa fall - ILJLJ7 t1rs taxering. 

12. 38--l-O Lagen ( 1954:40) nm siirskild fartygsfond. lagen 
( 1%7:96) om sörskild nyanskaffningsfond och lagen 
( 1%7:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsiittning 
till fond för i1teranskaffning av fastighet 

DL' upphiivda lagarna tilliimpas vid 199 I och tidigarL' ;\rs taxningar. Även 
vid senare ;irs taxeringar skall dL' upphiiYda lagarna tilliimpas i fri1ga om av
siittningar som skctt tidigare. 

12.41 Lagen (1981:296) om cldsviicldondcr 

I lagr;idsremisscn förL'sl1igs att den upphiinla lagen skulle tilliimpas vid 1990 
och tidigare ;irs taxeringar i tdg:a om l'ldsY;iddnnd för lagertillgiingar och 

vid 1991 och tidigare itrs taxL·ringar i fr<iga om övriga eldsv{1defonder. Den 

iindringen har nu gjorts att dL'n upphiivda lagen tilliimpas vid 1991 ärs taxe
ring Pcks{1 s;·1,itt giillcr L'ldsvitddond för lagertillg}111gar. Även vid taxering 

som sker dtL'r i1r 191)1 skall den upphiivda lagen tilliimpas i fri1ga om avsätt
ningar SL1111 skL'tt tidigarL'. 

12.42 Förordningen ( 1960:659) ang{1cndc beskattning av 
r~inta {1 svenska statens sparohligationer 

Den upphiivda förnrdningen tilliirnpas vid 1 l)lJ I och tidigare <"irs taxeringar. 
De nya rL'glL'rna i SIL för riinteinknmstL'r tilliirnpas fr.o. m. 1992 {trs taxe

ring - iiven för l1bligationer som getts ut före utg;ingen a\" iir 1990. Det inne

biir att a\"kastningi:n hL'skattas först niir den betalas ut eller blir' lgiinglig 
för lyftning. 
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12.43 Lagen ( 1978:423) om skatteliittnadcr för vissa 
sparformer 

Den upphiivda lagL'n tilliimpas t.0.111. I lJl) I iirs taxering. Enligt hL'stiimmd

serna i andra 1ich tredje '1yL'kL'na U\r siirskilda regler tilliimpas iiwn vid se

nare ärs taxL'fingar för att hL'riikna anskaffnings\'iirdet pit försi1lda antidar i 

aktiesparfond. År llJlJ] iir s:1dana anddar alltid iildrL' iin fem itr. DL' siirbL'

stiimmelser som finns i -I * i den upphiivda lagL'n för bt:riikning a\' anskaff

ningsv;irde pil andelar iildre iin fem t1r har tagits in i övergirngsbL'stiimmd

serna. 

12.44 Lagen ( 1972: 128) om skattefrihet vid premiering av 
sparande 

Som berörts i avsnitt 6.3.5 blir hL'la avkastningL'n p<i sparobligatiOtlL'r och 

allts<I iiVL'n den s.k. htmusriintan skattepliktig L'nligt förslaget. l'vlotsvaranLk 

bör av neutralitetsskiil iiven giilla för sparprL'mie som hdt el kr delvis bekos

tas av staten. l:kstiimml'l-,L'rna i I *skall s<ikdes upphiivas. Det undantag 

frim lotterivinstbeskattning som för..:skrivs i 2 ~ iir direkt förknippad med 

den form av sparpremie sum avses i I *· 1 lela lagen skall lfärfor upphiivas. 

Den upphiivda lagen bör dock fortfarande tilHimpas för bonus p[1 sparnbli

gationer som har g..:tts ut före den I januari I lJLJ I. 

12.45 Lagen ( 1982:2) 0111 uppfinnarkonto 

Den upphiivda lagen tilWmpas vid l 'JlJI och tidigare [1rs tax..:ringar. Ä wn vid 

senare i"trs taxeringar skall den upphiivda lagen tilliimpas i fri"tga om tidigare 

medgivna uppskov. 

12.46 Lagen ( 1989: I 021) om s~irskilda regler för 
nedskrivning av lager 111.111. 

Den upphiivda lagen tilliimpas fortfarande vid 1990 och l<JIJI ;'1rs taxeringar. 

12.47 Lagen om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges 
Tekniska Museum 

Lagen föranleds av all bemyndigandet för r..:g..:ringen - eller myndighet rege

ringen bestiirnmer - alt fonirdna om avdragsriitt för bidrag till viss musei

verksamhet upphiivs (avsnitt i\. I-I). Lagen skall tilliimpas redan fr.o.m. 1990 

itrs tax..:ring. 
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13 Hemställan 
Jag hemstiiller att regeringen föresliir riksdagen 

dels att anta 

förslagen till 

I. lag 0111 iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370). 

2. lag 0111 iindring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

3. lag om ändring i lagcn ( 1984: lll52) om statlig fastighetsskatt. 

4. lag om iindring i upphördslagen ( 1953:272). 

5. lag om skatteutjiimningsreserv. 

6. lag om äterföring av obeskattade rcscrver. 

7. lag om iindring i lagen (1989:1046) om ändring i lagen (1962:381) om 

allmiin försiikring. 

8. lag om iindring i lagen ( 1962:381) om allmiin försäkring. 

9. lag om iindring i lagen ( 1981 :691 ) om socialavgifter. 

10. lag om siirskild löneskatt. 

11. lag om iindring i lagcn ( 1959:551) om beriikning av pensionsgrundandc 

inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allm~m forsiikring. 

12. lag om avkastningsskatt pii pcnsionsmedel. 

13. lag om skatt p:I vissa premiebetalningar. 

14. lag om ersiittningsfonder. 

15. lag om iindring i lagen ( 1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för 

viss aktieutdelning. 

lli. lag om iindring i bokföringslagen ( 1976: 125). 

17. lag om iindring i jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141 ). 

18. lag om iindring i lagcn ( 1982: 1193) om skattereduktion för fack:före-

ni ngsavgift. 

19. lag om nedsiittning av vissa underh:\llsbidrag. 

2ll. lag 0111 iindring i utsiikningshalken. 

21. lag om ändring i lagen ( 1984:947) om beskattning av utliindska fors

kare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

22. lag om iindring i lagen ( 1979:84) om delpensionsförsäkring. 

23. lag om iindring i lagen ( 1989: lfl23) om upphiivande av lagen ( 1966: 172) 

om avdrag för avskrivning pii skcppskontrakt m. m .. 

24. lag om iindring i utsökningsrcgisterlagen ( 1986:617). 

25. lag um iindring i lagen ( 1987:813) 0111 homosexuella sambor. 

26. lag om iindring i lagen ( 1988:847) om skattelättnader för allemansspa-

rande och ungdoms bosparande. 

27. lag om skatt p:'t riinta p:'t skogskontomcdel m.m .. 

28. lag om ändring i skogskontolagen ( 1954: 142). 

29. lag om iindring i lagen (1986:492) om tillfälliga regler för insättning pft 

skogskonto. 

30. lag om Lindring i lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto. 

31. lag om upphiivande av lagen ( 1978:970) om uppskov med beskattning 

av realisationsvinst. 

32. lag om upphiivande av lagen ( 1983: HJ86) om vinstdelningsskatt. 

33. lag om upphiivande av lagen ( 1960:63) om förlustavdrag. 
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3.+. lag om upphävande av lagen (1982:336) om avdrag för utdelning på Prop. 1989/90:110 
icke börsnoterade aktier. 

J'i. lag om upphiivande av lagen ( 1979:609) om allmiin investeringsfond. 

36. lag om upphävande av lagen ( 1979:610) om allmiin investeringsrcscrv. 

37. lag om upphiivande av vissa fondförfattningar. m. m .. 

38. lag om upphiivande av lagen ( 195.+:.+0) om siirskild fartygsfond. 

39. lag om upphiivande av lagen ( 1967:96) om siirskild nyanskaffnings

fond . 

.fil. lag om upphiivande av lagen ( 1967:752) om avdrag vid inkomsttaxe

ringen för avsiittning till fond för i1teranskaffning av fastighet. 

41. lag om upphiivande av lagen ( 1981 :296) om eldsvi1defonder . 

.+2. lag om upphävande av förordningen ( 1960:659) angi1ende beskattning 

av riinta i1 svenska statens sparobligationcr. 

.+3. lag om upphiivandc av lagen ( 1978:423) om skattehittnader för vissa 

sparformer. 

.+.+.lag om upphiivande av lagen ( 1972: 128) om skattefrihet vid premiering 

av sparande . 

.+5. lag om upphävande av lagen (1982:2) om uppfinnarkonto. 

46. lag om upphiivande av lagen ( 1989: 1021) om siirskilda regler för ned

skrivning av lager m. m .. 

.+7. lag om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sverige~ Tekniska Museum .. 

dels att godkänna att de medel som inflyter till följd av avskattningen av 

juridiska personer förutom handelsbolag tillförs en ny inkomsttitel pi1 stats

budgeten frim vilken medlen skall överföras till riksgiildskontorct i syfte att 

minska statsskulden. 

14 Beslut 
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och heslutar att 

genom proposition föresli"1 riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

lagt fram. 
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Förteckning över rcmissinstanser som avgett yttrande över Prop. 1989/90: 110 
betänkandet (SOU 1989:33) Reformerad inkomstbeskattning Bilaga 1 

Efter remiss har yttranden öv1.:r bet~inkandl.!t avgl.!tts av riksfiirs~ikringsver

ket (RfV), bankinsp1.:ktionen. försiikringsinspektionen. riksskattcvcrkL't 

( RSV). plan- och bostadsverket. statens liine- och pensionsverk, hovriitlL'n 
i\ver Sk[1ne och I3leking1.:. kammarr:itten i Stockholm, kammarriitten i Göte

borg. riksbanken. riksgiildskontoret, datainspektionen, koi1junkturinstitu

tet. statens pris- och konkurrensv1.:rk, styrelsen för Sveriges allmiinna hypo

tl•ksbank. styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Stock
holms fondbörs. statens arbetsgivarverk. lanbruksstyrelsen, skogsstyrelscn, 

:irbetsmarknadsstyrelscn. statens industriverk, statens vattenfallsverk, sty

relsen för teknisk utveckling (STU ), statskontoret. riksrevisionsverket 

( RRV). Aktidriimjandet, Bilindustrifiirening1.:n. Centralorganisationen 

SACO/SR. Entreprcniirfiircning1.:n. Finansholagens Förening. Folksam, 

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR (FAR), Företagareförbundet, 

Företagens Uppgiftslämnardelegation, Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, 

ömsesidigt (FPG), Försiikringsholaget SPP. ömsesidigt (SPP), Försäkrings

tjiinstemannaförbundet. Grossistförbundet Svensk l landcl, I ISB:s Riksför

bund, Hyresgästernas Riksförbund, Kommunernas pensionsanstalt, Konst

närliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsniimnd (KL YS), Kooperatio

nens Pensionsanstalt, Kooperativa Förbundet (KF). Landsorganisationen i 

Sverige (LO). Landstingsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 

Motorbranschens Riksförbund, Motormiinnens Riksförbund, Mäklarsam

fundet, Näringslivets Byggnadsdelegation, Pensionärernas Riksorganisation 

(PRO), Riksförbundet Vi i Småhus, Småföretagens Riksorganisation, Spar

bankernas Intecknings AB, Statens Bostadsfinansieringsbolag, Stockholms 

I landclskammare. Stockholms Optionsmarknad OM Fondkom mission AB 

(OM), Svensk Industriförening, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), 

Svenska Bankföreningen, Svenska fondhandlareföreningen, Svenska för
säkringsbolagens riksförbund, Svenska kommunförbundet, Svenska Livför
säkringsföreningars Riksförbund, Svenska Revisorsamfundet SRS, Svenska 

sparbanksföreningen. Sveriges advokatsamfund, Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges Bostads

riittsföreningars Centralorganisation, Sveriges fastighetsägareförbund. Sve
riges Fiskares Riksförbund, Sveriges Föreningsbankers Förbund, Sveriges 

I lotell- och Restaurangföihuncl, Sveriges industriförbund, Sveriges Jordäga

rdörbund, Sveriges Köpmannaförhund, Sveriges Pensionärsförbund, Sveri

ges Redareförening. Sveriges Villaägareförbund, Tjänstemännens Central

organisation (TCO). Viirdepapperscentralen VPC AB (VPC). 

Yttrande har ocksi·1 inkommit fri1n bl.a. centrala studiestödsniimnden. gles

hygdsdclegationen. kPnsumcntwrkct/KO. Hiföstyreben i Gotlands hin, 

liinsstyrelscn i famtlands liin. riksantikvariciimbetct och stakns historiska 

musen. socialstyrelsen. statens natur\'ardsvcrk. statens utlandsli.incniinmd 

Ct'l. statistiska centralbyr~111. -,torstadstrafikkommitkn, trafiks~ikerhets\ er

kel. utredningL·n om frirva/lningen av vi.-;s;i kulturmiljck·r. Bukowskis-Auk

tioner. Dagligvaruleverantiirernas hirhund DLF. Ensamst{1endes lntres-



seorganisation EIO. Folkrörelseri1det Hela Sverige skall leva. Fondbolagens Prop. 1989/90: 110 
Förening. Fögderid1dsföreningen. Förbundet Sveriges Handelsrepresen- Bilaga I 

tanter FDI I. Förenade Liv, Föreningen Swriges Uppbördschefer. Handelns 

Arbt'tsgivareorganisation. lnternational Air Transport Association, Kom-

munL'rnas Försiikringsaktiebolag. Linjeflyg AU, Kooperationens Förhand-

lingsorganisation, :'l/atursk yddsföreningen. Pensionsregistreringsinstitutet 

PRI. Restaurang Kupong lndustriFinam. Service AR. Riksbyggcn ekono-

misk förening, Rikskupm1ger AR. Sala Sparbank. Scandinavian Airlincs 

Systl'ms AB SAS. Skattehdalarnas Fiirrning. Sparinstitutens Pensions-

kassa, Statspensioniirernas Riksförbund och Tidningen Statspensioniiren. 

Statst_j;instcmannaf\irhundct ST. Stlicklwlms Uniwrsitets StudcntUr. Stu-

didörhundet Vuxenskolan. Svensk Pilotfiirening SPF. Svenska lndustri

tjiinstl'mannafiirbundet SIF. Svenska Lokaltrafikfiireningen. Svenska Pen-

sioniirspartil't SvPP. Svenska Presshydns Pensionskassa. Svenskaresebran-

schens förening, Svenska Teaterförbundet. Svenska Travsportens Central-

förbund. Svenska Galoppsportl'ns Centralförbund och AB Trav och Ga-

lopp. Sveriges Fiirenade Studentk<lrer. Sn:riges Fiirfattarförbund. Sveriges 

Riksidrottsfiirhund. S\·eriges Turistr;id. T_i;insteförbundet. Teatrarnas Riks-

förbund. Umeii Studentkitr samt AU Volvo och SAAB-Scania AU. 

Sveriges hireningsbankers Fiirbund har förutom eget yttrande anslutit sig 

till yttrande fri1n LRF. Svensk Industriförening och Sveriges industriförbund 

har {1bernpat yttrandet fr{111 Niiringslivets skattedelegation. Stockolms Han

delskammare. SAL Svenska bankfi.ireningen och Svenska försiikringsbolags 

riksförbund har förutom eget yttrande {1beropat yttrandet fdn Niiringslivets 

skatlL'tklegation. 

Förteckning över rcmissinstanser som avgett yttrande över 
betiinkandet (SOU 1989:34) Reformerad företagsbeskattning 

Eftn remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av riksskatteverket 

( RS V). lwvriitten iiver Sk[me och Blekinge. kammarriitterna i Stockholm 

och Göteborg. riksbanken. datainspektionen. hokföringsniimnden ( BFN ). 

i.ivnstyrelsen fiir ciYil beredskap ( ÖCB ), riksförsiikringsverket (RFV). 

hankinspektionen, försiikringsinspektionen. styrelsen för Sveriges allmiinna 

hypntekshank. styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotckskassa. 

St1Jcklwlms fondbörs. lantbruksstyrelsen. skogsstyrelsen. statens industri

VL'rk (Sl:'l/D). styrelsen för teknisk utveckling (STU). riksrevisionsverket 

(RRV). Aktidriimjandet, Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). 

Elektriska installatörsorganisationcn. Entreprenörföreningen. Finansbola

gens Förening. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR (FAR). Företaga

reförbundet. Företagens Uppgiftsl~imnardelcgation. Grossistförbundet 

Svensk Handel. HSB:s Riksförbund. Konstniirliga och Litteriira Yrkesut

övares Samarbl'tsniimnd (KLYS). Kooperativa Fiirhnndct (KF). Lanclsnrga

nisationen i Sverige (LO). Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Petroleum

handelns riksförbund. Sm;lförl'tagens Riksorganisation. Statens Bostadsfi

nansieringsaktiebolag. Stockholms I landelskammare. Svensk Industriföre

ning. SVL'nska arbetsgivan:förcningen ( SAF). Svenska Bankföreningen. 
4 



Svenska fondhandlan:föreningen, Svensk:.1 försiikringsbolags riksförbund, Prop. 1989/90: 110 

SVl·nska knmmunfiirhundet. Svenska Revisorsamfundet SRS. Svenska Sa- Bilaga I 

mernas Riksförbund. Svenska sparbanksfiireningen. Sveriges advokatsam-

fund. Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Swriges Allmiinnylliga Bostads-

fiirctag. Sveriges Fastighetsiigardörbund, Sveriges Fiskares Riksförbund. 

Sveriges Föreningsbankers Förbund. Sveriges industriförbund. Sveriges 

Jordiigareförbund. Sveriges Köpmannaförbund. Sveriges Redareförening. 

Sveriges Redovisningsknnsulters Förbund, Tjiinstdörbundet. Tjiinstemiin-

nens Centralorganisation (TCO) samt Svenska Yenture Capita! Föreningen. 

·Yttrande har oeksä kommit in fr{m riksgiildskontoret. konjunkturinstitutet. 

statistiska centralbyr[m (SCB), liinsstyrelserna i Gotlands och Jiimtlands liin. 

liinsstyrelsernas organisationsniimnd. statens pris och konkurrensverk 

(SPK). Solveig Boren, Elektriska Arbctsgivarcföreningen, Folkrörelserft-

det. Folksam. Fondbolagens Förening. Fögderichefsföreningen. Försiik

ringstjiinstemannaförbundet. Handdsbolagct med firma Åhlen & Åker-

lunds förlag. Merkantil Leasing AB. Motorbranschens Riksförbund. l\falar-

miistarnas Riksförening. ~aturskyddsföreningen, Niiringslivcts Byggnads-

delegation. Scandinavian Airlines System (SAS). Svenska Taxiförbundet. 

Sveriges Diivas Riksförbund. Sveriges Författarförbund, Sveriges Riks-

idrottsförbund. Teatrarnas Riksförbund, VYS-Entreprenörernas Arbetsgi-

vardiirbund samt Östra Blekinge 1-kmbygdsförcning. 

Sveriges Fiireningsbankers Förbund har förutom eget yttrande anslutit sig 

till yttrande frän LRF. Svensk Industriförening och Sveriges industri förbund 

har äbernpat yttrandet frim Niiringslivets skattedelegation. Stockholms 

Handelskammare. SAF. Svenska Bankföreningen och Svenska försiikrings

bolags riksförbund har förutom eget yttrande {tberopat yttrandet från Nä

ringslivets skattedelegation. SmMöretagens Riksorganisation och Sveriges 

Köpmannaforbund har avgett ett gemensamt yttrande samt {1beropat yttran

det fr<in '.'/iiringslivets skattedelegation. Petroleumhandelns riksförbund har 
anslutit sig till yttrandet frön Smitforetagens Riksorganisation och Sveriges 

Köpmannafiirbund. 

Elektriska Arbetsgivarcföreningen, M~tlaremiistarnas Riksförbund och 

YVS-Entreprenörernas Arbetsgivarcförbund har avgett ett gemensamt ytt

rande. Niiringslivets Byggnadsdclegation har iiberopat yttrandet friin Nii

ringslivets skattedelegation. 

Förteckning över remissinstanscr som avgett yttrande över 
betänkandet (SOU 1989:36) Inflationskorrigcrad 
inkomstbeskattning 

Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av riksförsiikringsver

ket. försiikringsinspektionen. riksskattevcrket ( RSY). Ekonomiska Ri'1det, 

plan- och hnstadsverket. statens löne- och pensionsverk. hovrätten över 

SUne och Blekinge. kammarriitten i Stockholm, kammarriitten i Göteborg, 

riksbanken. riksgiildskont<irct. datainspektionen. bokfiiringsniimnden 

(11FN ), över:,;tyrelsen för civil ben:dskap (ÖCB ), centrala studiestödsniimn-
5 



den. konjunkturinstitutet. statens pris- och konkum:nsverk. styrelsen för Prop. 1989/90: 110 
Konungariket Sveriges stadshypotckskassa. Stockholms fondhörs. lant- Bilaga 1 
bruksstyrelsen. skogsstyrelsen. arbetsmarknadstyrdsl'n. statens industri-

verk (SIND). statens vattcnfallsverk. styrelsen för teknisk utveckling 

( STU). statskontoret. riksrevisionsverket ( RR V). Aktief riimjandet. Cen-

tralorganisationen SACO/SR. Entreprcnörförcningl'n. Finansbolagens För-

ening. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR (FAR). Företagardör-

bundet. Företagens Uppgiftsliimnardelegation. Försiikringstjiinstemanna-

förbundel. HSB:s Riksförbund. I lyresgiisternas Riksförbund. Kommuner-

nas pensionsanstalt. Konstniirliga och Litteriira Yrkesutövares Samarbets-

n;imnd (KL YS). Kooperationens Pensionsanstalt. KoopL'rativa Förbundet 

(KF). Landsorganisationen i Sverige (LO). Landstingsförbundet. Lantbru-

karnas Riksförbund ( LRF). Motormiinncns Riksförbund. Miiklarsamfun-

det. Niiringslivets Byggnadsdelegation. Pensioniirernas Riksorganisation 

(PRO). Riksförbundet Vi i Sm~ihus. Smiiföretagens Riksorganisation. Spar-

bankernas Intecknings AB. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Stock-

holms 1 landelskammarL'. Svl'nsk Industriförening. Svenska arbetsgivare-

förcningl'n (SAF). Svenska BankföreningL'n. Svenska fondhandlarcföre-

ningcn. Svenska försiikringsbolags riksförbund. Svenska kommunförbun-

det. SVL·nska Livförsiikringsfiireningars Riksförbund. Svenska Revisorsam-

fundet SRS. Svenska Sparbanksföreningen. Sveriges advokatsamfund. Sve-

riges Aktiesparares Riksförbund. Sveriges Allmiinnyttiga Bostadsföretag. 

Sveriges Bostadsriittsföreningars Centralorganisation. Sveriges fastighets-

iigareförbund. Sveriges Fiskares Riksförbund. Sveriges Förcningsbankers 

Förbund. Sveriges Hotell- od1 Restaurangförbund. Sveriges industriför-

bund. S\'L'riges Jordiigareförbund. Sveriges Redareförening. Sveriges Redo-

visningskonsulters Förhund, Sveriges Villaägareförbund. Tjänstemänm:ns 
Centralorganisation (TCO) samt Värdepapperscentralen VPC AB (VPC). 

Yttrande har ockst1 kommit in frän Teatrarnas Riksförbund och Sveriges 

Författarförbund. 

Niiringslivets byggnadsdelegation. Stockholms J landelskammare. Svensk 

Industriförening. SAF. Svenska Bankföreningen. Svenska försiikringsbolags 

riksförbund. Sveriges Föreningsbankers Förbund och Sveriges industriför

bund har iibernpat yttrande rr;m Niiringslivets skattcdl'dclegation. 

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över 
beHinkandet (SOU 1989:2) Beskattning av fåmansföretag -
översyn av 1976 års lagstiftning 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av kammarrätten i 

Stockholm. riksskatteverket (RSV). Bokföringsnämndcn (13FN). Entrepre

nörförcningen. Finansbolagens förening. Föreningen Auktoriserade reviso

rer FAR (f-ÄR), Företagareförbundet, Konstniirliga och Litterära Yrkesut

övares samarbetsnämnd (KLYS). Landsorganisationen i Sverige (LO). 

Landsting~förbundet. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Smäföretagens 

Riksorganisation. Svensk Industriförening. Svenska arbetsgivarcföreningen 

(SAF). Svenska Handelskammarförbundet. Svenska Revisorsamfundet 6 



SRS. Svenska sparbanksföreningcn. Svenska Uppfinnarcföreningcn. Svcri- Prop. 1989/90: 110 
ges advokatsamfund, Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund, Bilaga I 

Sveriges Fastighctsiigareförbund, Sveriges fiskares Riksförbund, Sveriges 

Föreningsbankers Förbund, Sveriges Grossistförbund, Sveriges industriför-

bund, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Köpmannaförbund. Sveriges re

dareförening, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Sveriges Skogs

iigareföreningars Riksförbund samt Tjänstemännens Centralorganisation 

(TCO). 

Yttrande har ocksf1 inkommit från Stockholms Handelskammare. 

RSV har bifogat yttranden från Hinsskattemyndigheterna i Stockholms, Jön

köpings, Malmöhus. Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Västerbottens 

Hin. 

LRF, Sveriges Föreningsbankers Förbund. Sveriges Jordägareförbund och 

Sveriges Skogsiigareföreningars Riksförbund har som eget yttrande hänvisat 

till ett inom Lantbrukarnas skattedelegation upprättat utUitande. 

SAF. Stockholms Handelskammare, Svenska Handclskammarförbundct 

och Sveriges industriförhund har {1beropat ett yttrande fr[m Näringslivets 

skattedelegation. 
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I Förslag till 
Lag om ~indring i kornmunalskattelagen ( 1928:370) 

Hiirigenom föreskrivs i fr<'1ga om kommunalskattelagcn (1928:37!))1 
dels att 28-30 §§, 32 * 3 f rnom .. 35-40, 41 d och 41 e §§. 46 § I mom., 46 a. 

49. (14 och 76 **·anvisningarna till 3 och 18 **·punkt 2 av anvisningarna till 
19 *· anvisningarna till 25 och 27-29 **. punkterna 5. 7 och 11 av anvisning
arna till 32 *.anvisningarna till 35. 36. 38 och 39 **,punkterna 1-3 a och 4 a-
6 av anvisningarna till 41 *·punkt 1 av anvisningarna till 41 a §.punkterna 1-
3 av anvisningarna till 50 * samt punkt 2 av anvisningarna till 54 § skall upp
hiira att giilla. 

dels att rubrikerna niirmast före 24. 27, 35, 38. 46 a och 75 ** skall utg~1. 
dl'ls att nuvarande anvisningar till 48 * samt punkterna l och 2 av anvis

ningarna till 49 *skall betecknas punkt 2. 3 respektive 4 av anvisningarna till 

48*. 
dels att 3. 4, 17-27 och 31 **· 32§ I. .1, Ja. 3d. 3e och 4 mom .. 33och 

34 **· 41 och 42 **· 46 * 2 1110m .. 47*. 48 * 2 och 3 mom., 50 § 2 och 3 mom .. 
52* l nwm .. 53* 1-3mom., 54*. punkt 1 av anvisningarna till 19*. punkt 
I av anvisningarna till 20 §. anvisningarna till 21. 22 och 24 **· punkt I av 
anvisningarna till 31 *·punkterna 3. 4, 8. 12, 12 a och 13 av anvisningarna till 
32 *· punkt 3 av anvisningarna till 33 *· punkt 4 av anvisningarna till 41 *· 
punkterna 2 och 4 av anvisningarna till 41 as. punkterna 1-3 av anvisning
arna till 42 §,punkt 6 av anvisningarna till 46 *.anvisningarna till 52 §,punkt 
3 av anvisningarna till 53 §. punkt 3 av anvisningarna till 54 *· punkt l av 
anvisningarna till 65 §.rubriken niirmast före 21 *samt ikrafttriidandc- och 
iiverg[mgsbcstiimmelserna till lagen ( 1985:362) om iindring i kommunalskat
telagcn ( 1928:370) skall ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas nya bestiimmelscr. 5 §. 33 * 3 mom. och 
51 §, punkt 3 av anvisningarna till 19 §. punkterna 1-33 av anvisningarna till 
23 *·punkterna 1-3 av anvisningarna till 26 §.punkterna IU och 14 av anvis
ningarna till 32 §, punkterna 3 a-3 c av anvisningarna till 33 * samt punkt 1 
av anvisningarna till 48 * av följande lydelse. 

Nu 1 ·1m11ule lydelse 

Med taxeringsi1r fiirstäs i 
denna lag det kaknder{1r. under vil
ket taxcringsbeslut röramk t1rlig 
taXL'ring enligt 4 kap. 2 * taxeringsla
gen ( 1990:00) skall meddelas. och 
med beskattnings 11 r det kalen
dt'rar. s<1m niirmast föreg{1tt taxc
rings{iret. eller, diir riikcnskaps{ll" 
intl' s1111111u111jitlfrr med kalcndedtr 
I /mi/1'/ riikcnskapsär J, det riiken
skaps!ir, som gi1tt ut niirmast före 
taxerings;'tret. 

(Se 1·itlare a111·is11i11g11ma. J 

Fiireslagen lydelse 

Med taxeringsår förstäs i 
denna lag det kalenderår, under vil
ket taxeringsbeslut rörande f1rlig 
taxering enligt 4 kap. 2 * taxeringsla
gcn ( 1990:00) skall meddelas. och 
med beskattningsär det kalen
der{1r. som närmast förcgi1tt taxe
rings[1ret. Niir riikenskapsi1r i sam
h1111d med all 11iiri11g.1Terk.rn111he1 pä
hörjats eller arsllllills skilja sig från 
kalenderår. wgDrs dock heska11-
11i11gsårN m· det räkenskapst1r som 
gtttt ut niirmast före taxeringsi1ret. 

'' De hiir utliimnadc delarna av lagrädsremiss.::ns lagfön;lag är. fränsett n:daktionella 
iindringar. likalydand.: med de till propositionen fogad.: lagförslagen. 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 2 

Lagr[idsrcmiss.:ns 

lagförslag 

(delar av)* 
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Nuwmmde ~vdelse 

Såsom särskild fön·iirl'skiilla anses 
i f räga om: 

a) jordbruksfastighet: varje fastig
het, fastighetsdel eller komplex 1;1. 
fastigheter, som i ägarens eller bruka
rens hand iir att anse såsom förl'alt
ningsenhet: 

h) annan fastighet: 1·arje fastighet, 
fi1stiglwsdel eller komplex m· .fi1stig
hcter, som iir att anse säsom förl'alt
ningsenhet; dock att fastighet, fil! den 
del de11.1·a111111a ingå// uti av iigaren 

Föreslagen lrdelse 

5 .~ 
filstighel 11/gör all/ingen niirings

ji1.1·1ighet eller pril'atbustad. 
Som pri1·a1/Jostad riiknas rn

och /l'äjim1il/lji1stighet samt s11ulhu.1· 
med 1i/lhijra11de 10111tmark på lan1-
brukse11het. om fi1.\'/igheten helt eller 
1ill öral'iigande delen an riimls for el
ler är m·sedd fiir permanent- eller fri
tidsbornde för iigare11 eller slidan ho
nom niirstående som m·ses i punkt I./ 
sista stycket al' 11111·is11ingama till 
32 .~. 

Som priratbostad riiknas iiven 
tomtmark som iir avsedd alf hli be
byggd för sådant iinda11u1!. 

i\nnan ji1s1ighet än som ornn 
sagts, iir niiringsfastighet. 

Som prirnthostad riiknas även bo
stad som anviinds på det siitt som an
ges i andra stycket och som innehas 
m· medlem i bostadsriitt.1ji'irening el
ler bostadsfiirening eller m· deliigare 
av boswdsaktieho/ag. om j(!reningen 
eller bolaget iir sådan/ som m·ses i 2 ~ 
7 mom. lagen ( 1947:57()) om siatlig 
inkomstskatt. 

I fniga om pril'lltbos!ad som ingår 
i dödsbo gäller hestiimmelsema i 53 ~ 
3 mom. 

Frågan om ho.mu! skall räknas 
som priva1bos1ad eller ingä i närings
l'erksumhet skall hedc)11ws med hän
syn till jårhäl/andena l'id beskatt
ningsårets wgäng. 

För inkomst 111' näringsverksamhet 
skall inkomsten a1• l'llrje förriirvs
kiilla beräknas för sig. 

Vid indelningm i förl'iin·skiillor 
helwnd/as rerksamheter som har na
turlig anknytning till l'llrandra so111 
en 1·ak.rnmhet. E11 l'<!rksamhet utgör 
aktir niiring.1Terksamhet 0111 den 
skal/skyldige i ime uriisentlig omfatt
ning arl>etat i 1·erksa111hcten. Annan 
ffrksamhet 11tgör passil' nanngs
rerksmnhe1. Sjiilrstiindig närings-

Prop. 1989/90:110 
Bilaga 2 
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dri1·c•n riirclsc. skall anses tillhöra 
fiifl'iin·skiillan rörelse: 

ci riirclse: 1·a1je fiirviirl'sverk.rnm
het, som iir atl anse såsom .1jiilrstiin
dig rörelse: 

d) tjiinst: all till tjiinsl hiinfiirlig för-
1·iirl'.1·1·c•rksa111het, som skat1skyldig 
!//Övat. äl'ensom alla honom 1illkom-
111c11ulc. till tjiinsl hiinförliga inkomst
gil'andc riittighcter: 

e) tillfällig jiifl'1'in•s1·erksamhet: 
I. icke yrkesmiissig a1·yttring ar 

fi1s1 eller lös egendom samt 
deltagande i lot1eri: 

2. all ii1•rig tillfiillig f örviin•s-
1·erk.rn111het. som skal/skyl
dig ll/Öl'Clt; 

./) ka11ital: 
I. all skal/skyldig tillhörig egen

dom, därav intiik/1'11 skall 
hiinjöras till intäkt m· kapi
tal. dock med undantag m• 
fästigh!'I och rörelse i ut
landet; 

1 all fastighet och rörelse, som 
skat1skyldig haft i 11tlandet. 

Föresla!!Pl lydelse 

1·crksa111het i wlandet hänförs alltid 
till passi1· niiringsverksamhet. 

Verksamheter som utgör aktil· nä
rings1·erksamhet bildar tillsammans 
en fön·iin·skälla. Inkomst al' lillcriir. 
konstnärlig eller därmed jämförlig 
verksamhet bildar dock en särskild 
förl'iifl'skälla om den skal/skyldige 
begär det. Varje verksamhet som 111-
gör passii· näringsverksamhet bildar 
en fön•t'in'.1·kiilla. 

för <.kfagare i handelsbolag hänförs inkomst fdn handelsbolag och annan 
inkomst till skilda fiirviirvskiillor. 

(Se 1·idarc anvisningarna.) 

19 *" 
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: 
vad som vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vad som förvärvats 

genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gäva; 
l'inst vid icke yrkesmiissig avytl-

ring m· lös egendom i andra fäll iin 
SO/Il lll 'SCS i 35 * 3-./. mom.: 

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade 
premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri clkr vid 
vinstdragning pä utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100 
kronor; 

ersiittning. som p{1 grund av för
siikring jämlikt lagen (1962:381) om 
allmiin försiikring. lagen (19.54:243) 
om yrkesskadeförsäkring eller lagen 
( 1976:380) om arbetsskadeförsäk
ring tillfallit den försiikrade. om icke 
ersiittningen grundas på förvärvsin
komst lll' 6 000 kronor eller högre be
lopp för år eller utgör föräldrapen
ning. sii ock sädan ersättning enligt 
annan lag eller särskild författning, 

ersättning. som på grund av för
säkring jämlikt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. lagen ( 1954:243) 
om yrkesskadeförsäkring eller lagen 
(l 976:380) om arbetsskadeförsäk
ring tillfallit den försäkrade. om icke 
ersiittningen grundas på förvärvsin
komst eller utgör föräldrapenning, 
sä ock sådan ersättning enligt annan 
lag eller siirskild författning, som ut
gått annorledes än på grund av sjuk-

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 2 
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N111'(lra11de lydelse 

som utgf1tt annorledes än på grund 
av sjukförsi1kring, som nyss sagts. 
till nägon vid sjukdom eller olycks
fall i arbete eller under militärtjiinst
göring eller i fall som avses i lagen 
(1977:265) om statligt personskade
skydd eller lagen (1977:267) om 
krigsskadeersättning till sjömän om 
icke ersiittningen grundas pil för
värvsinkomst m· 6 000 kronor eller 
högre belopp får år. ävensom ersiitt
ning. vilken vid sjukdom eller 
olycksfall tillfallit någon pt1 grund av 
annan försäkring. som icke tagits i 
samband med tjänst, dock att till 
skattepliktig inkomst riiknas ersätt
ning i form av pension eller i form av 
livriinta i di.:n mfm livr~intan är skat
tepliktig i.:nligt 32 * I eller 2 mom., 
s<I ock ersiittning som utgt1r pil grund 
av trafikförsi1kring eller. 111cd ncilan 
angii·et undantag. annan ansvarig
hetsförsäkring eller. på grund av 
skadestandsförsäkring och avser för-
lorad inkomst av skattepliktig natur: 

ersiiltning på grund m· a11J1·arig
het.1försiikring enligt grunder· som 
faststiillt.1· i kollektil'avtal mellan ar
betsmarknadens h111·11dorganisatio- · 
ner till den del ersiillningen utgär un
der de j()r.1·ta trettio dagarna av den 
tid den skadade är arbetsojörmögen 
och beräknas sd att ersättningen upp
går för imjuknandedagen till högst 
30 kronor och för öi•riga dagar till 
högst 6 kronor för dag; 

Föreslagen lydelse 

försäkring. som nyss sagts. till någon 
vid sjukdom eller olycksfall i arbt'le 
eller under militiirtjiinstgöring eller i 
fall som avses i lagen ( l 977:265) om 
statligt personskadeskydd eller la
gen ( l 977:267) om krigsskadeersätt
ning till sjömän om icke ersätt
ningen grundas på förvärvsinkomst, 
iivensom ersättning. vilken vid sjuk
dom eller olycksfall tillfallit nagon 
på grund av annan försiikring. som 
ieke tagits i samband med tjänst. 
dock att till skattepliktig inkomst 
räknas ersiittning i form av pension 
eller i form av livränta i den m[m liv
räntan är skattepliktig enligt 32 § I 
eller 2 mom .. s{1 ock ersättning som 
utg{1r pt1 grund av trafikförsiikring 
eller annan ansvarighe.tsförsäkring 
eller pi't grund av skadeständsförsäk
ring och avser förlorad inkomst av 
skattepliktig natur: 

belopp. som till följd av försäkringsfall eller återköp av försiikringen ut
gått pii grund av kapitalförsiikring: 

försäkringsersättning eller annan 
ersättning för skada pä egi.:ndom. 
dock att skatteplikt föreligger dels i 
den man ersättningen avser drift
byggnad på jordbruhf astiglzet, 
byggnad på fastighet som arses i 24 ~ 
I mom .. byggnad som iir 111•sedd för 
användning i iigarrns rörelse eller sii
dan del av värdet av markanliiggning 
som för dras av genom i1rliga värde-

försiikringsersiittning eller annan 
ersiittning för skada pa egendom, 
dock att skatteplikt föreligger dels i 
den mån ersättningen avser annan 
byggnad iin privatbostad eller sådan 
del av värdet av markanläggning 
som fär dras av genom årliga värde
minskningsavdrag. dels i den mån 
köpeskilling. som skulle ha influtit 
om den försäkrade eller skadade 

minskningsavdrag, dels i den m{rn egendomen i stället hade sålts, hade 
köpeskilling, som skulle ha influtit varit att hänförn till intiikt av nii-
om den försiikrade eller skadade 
egendomen i stiillet hade salts, hade 
varit att hänföra till intäkt av j'astig-

ringsl'erksamhet och dels i den mån 
ersiittningen eljest motsvarar skatte
pliktig intäkt av eller avdragsgill om-
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he1eller111· riirclse och dels i den miin kostnad för 11iirings1wks11mhet; 
ersiittningen eljest mOh\arar skatte-
pliktig intiikt av eller avdragsgill om-
kl>stnad för Ji1stighet eller riirelse: 

vinstandel, itterbiiring eller premidti:rbctalning, som utgt1tt pii grund av 
annan personförsiikring iin pcnsionsförsiikring eller s(1dan sjuk- eller olycks
fallsförs~ikring som tagits i samband med tFmst. samt vinstandel. som utgiitt 
p{1 grund av skadeförsiikring. och premic<itcrbctalning pit grund av skadeför
siik!-ing. för vilken r:itt till avdrag för premie icke förelegat: 

ersiittning jiimlikt lagen ( 1956: crsiittning jiirnlikt lagen ( 1956: 
293) om ersiittning [1t smittbiirare 293) om ersiittning ftt smittbiirare 
orn icke ersättningen grundas pi1 för- om icke ersiittningen grundas pä för-
viirvsinkomst 111· 6 000 kro11or eller viirvsinkomst; 
högre helopp jär är: 

periodiskt understöd eller chirmed jiimförlig periodisk intiikt. som icke ut
gi\r vederlag vid avyttring av egendom. i den miin givaren enligt 20 * eller 
punkt 5 av anvisningarna till .+6 * icke iir bcriittigad till avdrag för utgivet 
belopp: 

stipendium som iir avsett för mottagarens utbildning och inte utgiir ersiitt
ning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning: 

studiestöd enligt 3 clkr 4 kap. studiestödslagen ( 1973:3.+9), internat
bidrag. studicl;h1 och resekostnadsersiittning enligt 6 och 7 kap. samma lag 
samt siidant siirskilt bidrag vilket enligt av regeringen eller statlig myndighet 
meddelade besliimmelser utgiir till deltagare i arbetsmarknadsutbildning 
samt med dem i fråga om sftdant bidrag likstiillda, och iiger i följd hiirav den 
bidragsberiittigade icke göra avdrag för kostnader som avsetts skola bestri
das med bidrag av förevarande slag: 

allmiint barnbidrag och fiirliingt barnbidrag: 
lön eller annan gottgörelse. för vilken skall erläggas skatt enligt lagen 

( 1958:295) om sji)mansskatt; 
kontantunderstöd. som utgives av arbetslöshetsnLimnd med bidrag av 

slatsmedel: 
handikappersiittning enligt 9 kap. 2 och 3 ** lagen om allmiin försiikring, 

siidan del av vitrdbidrag enligt 9 kap . .+ och 4 a **samma lag som utgör ersätt
ning för merkostnader. ersiittning för merutgifter för resor som enligt 3 kap. 
7 a *samma lag eller enligt 3 kap. 5 d *lagen om arbetsskadeförsiikring eller 
10 *lagen om statligt personskadeskydd samt hemsjukviirdsbidrag och hcm
v~'trdsbidrag. som utgär av kommunala eller landstingskommunala medel till 
den v[1rdbehövande: 

kommunalt bostadstilliigg enligt lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstilliigg till folkpension: 

kommunalt bostadstillrigg till handikappade; 
bostadsbidrag som avses i lagen ( 1988:786) om bostadsbidrag; 
bidrag enligt lagen ( 1988: 1463) om bidrag vid adoption av utländska barn: 
ersiittning som faststiillts av allmiin domstol eller utgått av allmänna medel 

till den som - utan att det skett yrkesmiissigt - instiillt sig inför domstol eller 
annan myndighet. om ersiittningen avser resecrsiittning, traktamente eller 
ersiittning för tidsspillan: 

hittefon samt crsiittning till den 
som i .1·iirski/t ji11/ riiddat pa.rn11er el
ler egendom i jllfa ella bidragit till 
m·slöjandt' eller gripa11de a1· perso11 
som begått hrott; 

Prop. 1989/90: 110 
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sedvanlig ersiillni11g Till den som 
lii11111a1 organ. hlod dlcr moders
mjii/k; 

st1dan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit frim 
personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid 
första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen: 

gottgörelse som arbetsgivare uppburit frän pensionsstiftelse. till den del 
stiftelsen ej iigt andra medel för att Himna gottgörelsen iin sädana för vilka 
avdrag icke ätnjutits vid avsiittning till stiftelsen: 

i111iikter m· försiiljning av vilt 1·iix
a11de hiir och .1Tc1111par s111111 kollar 
som den ska11skyldigc .1jiili· plockat 
till den del i11tiiktana 1111dcr <'Il /Jc
ska1111i11gstlr i111e iil'ers1iger 5 000 kro-
11or. säl'ida intiikll'ma inte kan ltiin
förns Till riiri:lse som den skaushl
dige dril'er eller wgör liin eller lik-
11a11dc förm1/11; 

riinta enligt 61 * lagen (I 1!41 :416) om arvsskatt och gi1voskatt. 69 * I och 
2 mom .. 69 a * tredje stycket eller 75 a * fjiirde stycket uppbördslagen 
(1953:272). 36 * 3 mom. lagen ( 1958:295) nm sjömansskatt, 22 * tullagen 
(1973:670). 20 * lagen ( 19~2: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet be
triiffande vissa uppdragsersMtningar. 5 kap. 13 *lagen ( 1984: 151) om punkt
skatter och prisregleringsavgiftcr. 40 * lagen ( 1984:404) om stiimpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter. 24 *lagen ( 1984:668) om uppbi'ird av socialavgifter 
frtm arbetsgivare eller 32 och 34 ** tullagen ( 1987: 1065): 

riinta som enligt hestiimmelserna i riinta som enligt bestiimmelserna i 
3 kap. 23 * 4 och 5 lagen ( 1990:00) 3 kap. n * 4 och 5 lagen ( 1990:00) 
om sjiilnkklaration och kontwll- om sjiilvdeklaration och kontrnll-
uppgifter inte redovisas i kontroll- uppgifter inte redovisas i kontroll-
uppgift om sitdan riinta för den uppgift om siidan riinta för den 
skattskyldige under ett heskatt- skattskyldige under ett beskatt-
nings;fr sammanlagt intL' uppgär till ningsiir sammanlagt inte uppgiir till 
5UU kronor. 500 kronnr; 

Be1riij}i11ult' 1·issa fiirsiikringshe
lopp som wgär till lanrhrukare, 
skogshrukare, yrkc.1fiskare. re11skö
t11rc 111 • .fl. giil/a siirskilda hestii111111c/
scr i p1111k1 16 m· w11·is11i11g11ma rill 
21 * och i p1111k1 1 i a1· w11·i.rni11ganw 

Till 28 *· 

stida111 .wmlig1 hosuuls.1·1öd som av
ses i p1111k1 3 a1· a111'is11ingama. 

(Se vidare anvisningarna.) (Se vidare anvisningarna.) 

Inkomst a~· Inkomst aY 
.iordbrukst'aslighct näringsYcrksamhct 

llded ndring.l"l'crksamhcr av.H'S yr
kcsmiissig sjiifrs1ii11dig1 hcdril'e11 för-
1·iin'.1Tcrksw11he1. Till 11iiri11g.1Terk-
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samhet räknas också i 1m1wt fall i1111e
ha1· a1• niiringsfastighet och av /Jo
stadsriitt om den till bostadsriitten 
knutna liigcnheten inte 11tgiir pri\'at
bostad samt innehm· och lll'J'ltri11g av 
rätt till m·1·erkning al' skog. En pri-
1·atbostad kan i11te ingå i niirings-
1 ·erksamhet. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Uppko111111cr underskott vid be
riik11ingen a1• inkomst a1· en förräri•s
kiill11111edgC's ·-111ed de begränsningar 
som anges i anvisningarna - avdrag 
fiir underskouet från intäkterna i för
vän·skiillan närmast f(Jljande be
skattningsår. Har fön·iin·skiillan då 
delats upp pä flera förl'iirl'skäl/or 
medges avdraget i första hand i för-
1·än·skiilla som är hänförlig till aktil' 
11äri11gs1•erksa111het. 

A1·drag enligt första stycket med
ges inte i den mån ll\'ilrag har med
getts enligt 33 .~ 3 mom. 

Bctriiffamle underskott vid för
viifl"skiil/ans 11pplzörwuic gäller i·ad 
som siigs i 3 * 13 1110111. lagen 
(1947:576) om statlig inko111stska1t. 

(Se vidare anl'isningarna.) 

3J § 1 ~ 

Till tjänst hiinföres de Is allmän 
eller enskild tjänst eller stadigva
ramk uppdrag iive11som varje annan 
fast eller tillfällig arbetsanstiillning 
och de Is tillfälligt bedriven veten
skaplig, litterär. konstnärlig eller 
d~irmed Flmförlig verksamhet, till
fälligt uppdrag. säsom uppdrag att 
fömltta houpptl'Ck11i11g, an·skifie, 
auktion. hesiktning, viirdering, 
skogsräkning, iive11so111 annan där
med jämförlig inkomstgivande verk
samhet av tillfällig natur. 

Till tjänst räknas 1.le Is allmän 
eller enskild tjiinst eller stadigva
rande uppdrag liksom varje annan 
fast eller tillfällig arbetsanställning 
och de Is tillfälligt bedriven veten
skaplig, littcriir, konstnärlig eller 
därmed jämförlig verksamhet, till
fälligt uppdrag samt ii1·rn annan in
komstgivande verksamhet av rarak
tig eller tillfällig natur om den inte är 
att hänföra rill 11iiring.1'\'crksa111het el
ler till inkomst ar kapital enligt lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 
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32 * 
I mom. 1.< Till intiikt av tFinst hiinförs 
a) avlöning. arvode, traktamente, 

sport ler och annan förm[m i pengar, 
bostad eller annat som utg~1tt för 
tjiinstcn, 

b) pension. 

a) avlöning, arnide. traktaments
och /"l'sekostnadsersä1tni11g. sportler 
och annan förm<'in i pengar. bostad 
eller annat som utgatt för tFinsten. 

c) s<'idan livränta som utgätt på grund av sjuk-. olycksfalls- eller skadeför
siikring eller annorledes iin pa grund av försiikring med undantag av livränta 
som utgör vederlag vid avyttring av egendom, i den mån det inte är fraga om 
livriinta som avses id) och inte helkr annat följer av 2 mom .. 

d) i fr{1ga om sådan i c) angiven livränta. som utgår till följd av person
skada och pf1 vilken 2 mom. inte iir tillämpligt. den del av livräntan som avser 
ersiittning för förlorad inkomst av skattepliktig natur eller för förlorat under
hillL 

e) ersättning som utgMt i annan form än livriinta på grund av sjuk- eller 
olycksfallsförsiikring. tagen i samband med tjänst, dock inte ersättning. som 
avser sjukv{1Tds- eller liikarkostnader. 

f) undantagsförm~mer. periodiskt 
understöd dler diirmed jiimfiirlig 
periodisk intiikt som avses i 31 ~. 

Slllllt 
g) eng<lngsbelopp som utg~lr till 

följd av personskada och utgör skat
tepliktig intäkt enligt punkt I av an
visningarna till 19 §. 

f) undantagsförmaner, periodiskt 
understöd eller därmed jämförlig 
periodisk intiikt som avses i 31 *· 

g) engimgsbelopp som utgår till 
följd av personskada och utgör skat
tepliktig intiikt enligt punkt I av an
visningarna till 19 *· 

hJ sådan 111de/11i11g på och rinst 1•id 
avyttring av aktier i fåman.1företag 
som enligt 3 .~ 12 11zom. lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt 
skall tas upp som intiikt av tjiinst, 

i) sådana fömulner och ersiitt
ningar fran fåmansföretag som anges 
i punkt 14 av C1nvisningama. 

Som intiikt av tjiinst räknas jämviil annat belopp än ovan sagts - såsom 
vinstandel.. ~iterb;iring eller vid återköp av försiikring uppburet belopp - vil
ket utgiitt pa grund av pensionsförsäkring eller si1dan sjuk- eller olycksfalls
flirsiikring. som tagits i samband med tjiinst. 

Sådan ersiittni11g pä p,rund m· kol
lektil' llrgå11gsbidrag.1jörsiikring som 
1eck11as 111· arbetsgirnre till fi.irmån 
jiir llriietstagare och som hcstiimmes 
med hiinsrn iin'n ri// andra omsriin
digheter ii11 den jörsiikrades lel'nads
åldt!f och anstii//ningstid riiknas en
dast deli·is som intäkt al' 1jiinst pä siitt 
niimwre llngires i punk! l l t11• anl'is
ningarna. ;\4otsl'(lrande gäller i fråga 
om stida11 argä11gsersiittninp, som an
norledes iin pti grund lll' kollektiv av
gå11gs/>idragsförsiikring 111betC1las av 
staten till ar/Jetsragare. .4 ven m·
gtlngsasiittning som wbetalas ri// ar-
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N11\'l1randC' !\'lie/se 

hetstagurc som omfi111a.1· m· s. k. 
trygghe1.1m·111/ riik1111s c11dast de/i-is 
som intiikt m· tjänst 1>1/ det siill som 
a11gi1·es i punkt 11 m· 11n1·i.rni11g11m11. 

Har tjiinsteinnehavare som löne
förmtm innehaft fastighet pi1 si1dant 
siitt. att han enligt I kap. 5 ~ fastig
hetstaxeringslagen ( 1979: 1152) skall 
anses som iigare. skall dock intiikt. 
vilken tjLinsteinnehavaren åtnjutit 
fdm fastigheten. riiknas som intiikt 
av jordbruksji1stighc1 eller 111· a1111a11 
jlistighet. 

3 mo m. 1'' St/som int:ikt upptages 
i c k e l'lld som al' s t a t e 11 am·isats 
till bcstriila11de m· särskilda, med 
1·issa tjii11ster eller 11p11drag förenade 
kost1111dcr med undamag fi"ir trakta-
1ne11t.1ersii1tning l'id resa i tjiinsll'n 
som inte l'llrit fär('!Ulll 111ed ii1"emall-
11i11g samt resckostnadscr.1ii1111i11g. 
Siisom intäkt upptages st/ledes icke: 

11tla11ds1illiigg och diirmed lik
ställda fiirmåna .fiir utom riket sta
tionemd personal 1·id 111rikesf"örl'lllt
ni11gen eller i s1·e11sk biständ1·1·(·rk
sa111hC't; 

fån ·a/111i11gskostnadshidrag och 
anslag till andra c'Xf)('nscr: 

il stlll uppförd häst- och båtlega: 
1ill hestiillningslwrnre l'id anm;n 

wgtiende hiistgotlgiirelse för egna 
tjämtehiistar: 

trakta111e11tscrsiitt11i11g 1·id resa i 
tjiinsl<.'ll so111 1·arit fön:11ad med ii1·cr
nat111i11g: 

kostnadsersiittning för v~lrd ar 
person i enskilt familjehem: 

iigande i följd hiirill" skattskyldig 
icke göra avdrag för underskott, som 
kan uppknmma därigenom. att så
lunda am·isat anslag icke .förslår till 
tiickamle m· diirmcd avsedda utgif
ter. 

Hestiimmelsema i första stycket 
tilliimpas ii1·e11 1nl mot.1Tarw1de kost-
1UlllsNsiitt11i11g som an risats m· kom
mun eller som bekostas 111· Nordiska 
mi11is1e1nldet i sam/lam/ med arbete 
inom ramen fiir dC't nordiska tjiimte-
11u1111w11lbl'tet. Hestiimmclsenw ti/1-
/iimpas 1·idare - i den 0111fl11111ing som 

Föreslagen lydelse 

Har tjiinsteinnehavare som löne
förmån innehaft fastighet på sådant 
siitt. att han enligt 1 kap. 5 ~ fastig
hetstaxeringslagcn (1979: 1152) skall 
anses som ägare, skall dock intäkt. 
vilken tjiinstcinnehavaren <ltnjutit 
fr{111 fastigheten. räknas som intäkt 
av 11iiring1Terksamhet eller - i före
kom11za1ule fall - hehand/as enligt 
reglerna för prirnthostad. 

3 mo m. Som intiikt tlls ime upp 
kosmadscrsiitmi11g m··sc•cmle ökade 
/e1w11lskosmader och sko/avgifter 
för barn samt förnuln av fri bostad 
som anvisats av styrelsen för Stock
holms internationella fredsforsk
ningsinstitut (SIPRI) till sådan på 
bestiimd tid kontraktsanställd fors
kare vid SI PRI som är utländsk 
medborgare och som vid tidpunkten 
för anstiillningen hos SIPRI inte iir 
bosatt i Sverige. Till följd härav 
mcdgC's illlC' den skal/skyldige a\'(irag 
.för 1111dcrsko11 som kan uppkomma 
genom 1111 den am·isade ersättningen 
inte riickcr till för att tiicka därmed 
m·sedda lllgijier. 
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anges i punkt 7 fjärde stycket il\' an
visningarna - på kostnadsersätt
ningar som anvisats a\' styrelsen för 
Stockholms internationella freds
forskningsinstitut (SlPRI) till sädan 
på bestämd tid kontraktsanställd 
forskare vid SIPRI som är utländsk 
medborgare och som vid tidpunkten 
för anställningen hos SIPRI inte är 
bosatt i Sverige. Riksskatteverket får 
också, när skäl föreligger. förklara 
att reglerna i första stycket skall till
lämpas pä motsvarande ersiiuning, 
som am·isats m· annan offentlig insti
Tlltion. Sådant beslut får, niir omstän
digheterna föranleder det, återkallas 
av riksskattei·erket. Mot beslw, som 
rihskarteverket meddelar enligt derta 
stycke, fär talan inte föras. 

3 a mo m. 17 Förmån av fri grupp
lhförsiikring tas inte upp som intäkt, 
oavsett om förmånen åtnjutits på 
grund av statlig eller på grund av 
kommunal eller enskild tjänst. Har 
sådan förmån åtnjutits på gmnd av 
enskild tjänst och utgått efter väsent
ligt förmänligare grunder än som gäl
ler för bejättningshavare i statens 
tjänst, skall dock förmånen ws upp 
som intäkt till den del den utgått efter 
förmånligare grunder iin de som gäl
ler för nämnda bejättningshavare. 
Förman av fri gruppsjukförsäkring 
som atnjuts enligt grunder som fast-
ställts i kollektivavtal mellan arbets-
marknadens huvudorganisationer 
tas inte heller upp som intäkt. 

3 d mom. 18 Som intäkt tas inte upp 

Föreslagen lydelse 

3 a mom. Förmitn av fri grupp
sjukförsäkring som ~tnjuts enligt 
grunder som fastställts i kollektivav
tal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer tas inte upp som in
täkt. Ersättning som utgår på grund 
av sådan försäkring utgör skalleplik
tig intäkt av tjänst. 

Förmån av fri grupplhförsäkring 
utgör skattepliktig intclkt av tjämt. 
Förmånen tas upp till det belopp som 
motsvarar avgiften eller intjänad för
mån per anställd enligt schablon. 

l. julgåvor av mindre värde till anställda, 
2. sedvanliga jubileumsgåvor till anställda, 
3. minnesgåvor till anställda, om 3. minnesgåvor till anställda, om 

de ges i samband med att den an- de ges i samband med att den an-
ställde uppnår viss ålder eller efter ställde uppnår viss ålder eller efter 
viss anställningstid eller vid anställ- viss anstiillningstid eller vid anställ-
ningens upphörande, under förut- ningcns upphörande, under förut-
sättning att gåvans värde inte över- sättning att gåvans värde inte över-
stiger 6 000 kronor och inte ges vid stiger 6 000 kronor och inte ges vid 
mer än ett tillfälle utöver vid anställ- mer än ett tillfälle utöver vid anställ-
ningens upphörande. 

2 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 2 

ningcns upphörande, 
4. täl'iingsvinst som inte hänför sig 

till anställning eller uppdrag och som 
wgär i annan form iin kontant eller 
därmed likställd ersättning, om vins-
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ten avser 111in11c.1före111äl eller värdet Bilaga 2 
inte iiverstiger 1·ad som 11wts1·11r11r 
julgåva enligt 1. 

3 e mom. 1'' Som intiikt tas inte 3 e mom. Som intäkt tas inte upp 
upp personalvårdsförm{mer. Här- personalvärdsförmfmer. Härmed av-
med avses förmåner som inte är ett ses förmiiner som inte iir ett direkt 
direkt vederlag för utfört arbete vederlag för utfört arbete utan är 
utan är i\tgärdcr som är avsedda att enklare {1tgärder m· mindre 1·ärde av-
skapa trivsel i arbt:tet eller liknande sedda att skapa trivsd i arbetet eller 
eller som annars utgår på grund av liknande eller 111gåenclc p<i grund av 
sedvänja inom det yrke eller den sedvänja inom det yrke eller den 
verksamhet som det är fdga om. verksamhet som det är fråga om. 

Som persmrnlvardsförman riiknas dock inte 
l. förmäner som den anstiilldc far byta ut mot kontant ersiittning, 
2. förmäncr som inte riktar sig till hela personalen samt 
3. andra förm{111er som den anställde far åtnjuta utanför arbetsgivarens 

arbetsplatser mot betalning med kupong eller annat motsvarande hctal
ningssystem. 

2 mo mY Skattskyldig. som h« 't 
intäkt av tjiinst i form av kontant lön 
eller sådan annan ersättning, som 
enligt ll kap. 2~ lagen (1962:381) 
om allmän förs1ikring skall anses 
som inkomst av anställning, skall ut
över kostnader som avses i punk
terna 3 och 7 av anvisningarna anses 
ha haft utgifter till ett belopp av 
minst 3 000 kronor. Avdraget får 
dock inte överstiga tio procent av in
täkten avrundat till närmast högre 
hundratal kronor, och ej heller en
samt eller tillsammans med kostna
der som avses i punkterna 3 och 7 ill' 
anvisningarna överstiga intäkten. 

2 m om. Skattskyldig. som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant lön 
eller sädan annan ersiittning. som 
enligt Jlkap. 2§ lagen (1962:381) 
om allmän försäkring skall anses 
som inkomst av anställning. skall ut
över kostnader som avses i punk
terna 3-3 c och 7 av anvisningarna 
anses ha haft utgifter till ett belopp 
av minst .J 000 kronor. Avdraget får 
dock inte överstiga tio procent av in
tiikten avrundat till närmast högre 
hundratal kronor, och ej heller en
samt eller tillsammans med kostna
der som avses i 1 mom. tredje stycket 
och nyssnämnda a111·irning.1pw1kter 
överstiga intäkten . 

.+7 §2" 

Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges inkomster från olika 
förviin·skiillor, minskat i förekom
mande fall med sådant avdrag som 
avses i .+6 och .J6a §.~.utgör taxerad 
inkomst. 

Den taxerade inkomsten avrwula.1· 
nedåt till hclr hundratal kronor. 

2 mo m. 27 Skattskyldig fysisk per
son, som varit bosatt här i riket un-

Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges inkomster a1· närings
verksamhet och tjänst, minskat i 
förekommande fall med si'idant av
drag som avses i 46 *, utgör taxerad 
inkomst. 

2 mom. Skattskyldig fysisk per
son, som varit bosatt hiir i riket un-

18 



Nul'arwule lydelse 

der hela beskattningsåret. har rätt 
till kommunalt grundavdrag med 
JO 000 kronor. 

Har skattskyldig under beskatt
ningsi1ret uppburit liin eller annan 
gottgörelse som utgör skattepliktig 
inkomst enligt lagen (1958:295) om 
sjömansskatt skall grundavdraget 
minskas med en tolftedel för varje 
period om trettio dagar för vilken 
den skattskyldige uppburit beskatt
ningsbar inkomst enligt niimnda lag 
samt enligt 1 * 2 mom. lagen skatte
pliktig dagpenning. Del sålunda he
riiknadc gr1111dm·dr(l!{et lll'fll!ldas 
uppåt till hell hundra/al kronor. 

Föreslagen lydelse 

der hela beskattnings;'\ret. har rätt 
till kommunalt grundavdrag enligt 
följande. 

Grumlavdraget uppgär till 0,32 
basbelopp för laxerad inkom.1·1 som 
illle över.1·1iger J ,86 hushelopp. För 
wxerad inkomst som ii1wstiger J ,86 
men inle 3.M hashelopp uppgår 
grundal'dragel till 0.32 basbelopp 
ökat med 25 procent a1• det l>elopp 
varmed den taxerade inkomsten 
ö1·erstiger J,86 men inte 2.89 basbe
lopp. Fiir laxerad inkomst som ö1·er
stiger 3.04 basbelopp uppgår grund
lll'drage1 till det belopp som enligt 
fiiregilende mening utgår l'id en laxe
rad inkomst på 3,0.J basbelopp mins
ka/ med JO procen1 m· det belopp var
med den taxerade inkomslen översti
ger 3,0.J basbelopp, dock lägst till 
0.32 basbelopp. 

Har skattskyldig under beskatt
ningsåret uppburit lön eller annan 
gottgörelse som utgör skattepliktig 
inkomst enligt lagen (1958:295) om 
sjömansskatt skall grundavdragct 
minskas med en tolftedel för varje 
period om trettio dagar för vilken 
den skattskyldige uppburit beskatt
ningsbar inkomst enligt nämnda lag 
samt enligt 1 § 2 mom. lagen skatte
pliktig dagpenning. 

Skattskyldig. l'ars inkomst till icke 
obetydlig del har u1gjorts m· folkpen
sion har i stiillel räl/ till särskilt kom
munalt grundavdrag enligt hesliim
melserna i punkt 1 av anvisningarna. 

1'vfed basbelopp lll'ses basbeloppel 
enligt lagen (IY62:38J J om allmän 
jiJrsiikring f<Jr beskattningsårel. 

Grundavdragtt får inte överstiga 
den skattskyldige.i· inkomst a1· aktiv 
näringsl'erksamhet och tjänst mins
kad med avdrag som avses i .J6 ~- J 
inkomst m· 1jiinst inräknas därvid 
illle illliikt som m·ses i 32 ~ J mom. 
fiirsta stycket h och i. Som m•drag en
ligt 46 .~ räknas diin·id inte avdrag 
som på grund a1· dispens enligt punkt 
5 trrdjc stycket ar anl'i.rningama till 
.J6 ~ grundas pä inkomst ar passiv 
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N11\"llrande lydelse 

3 mo m. 2x Skattskyldig fysisk per
son, som varit bosatt här i riket en
dast under en del av beskattnings
fact. har rätt till kommunalt grund
avdrag med en tolftedel av 10000 
kronor för varje kalendermånad el
ler del diirav, varunder han varit bo
satt här i riket. Härvid gäller bestäm
melserna i 2 mom. andra stycket. Det 
sålunda beräknade grundavdraget 
mn11ulas uppåt till helt hundratal 
kronor. 

Föreslagen lydelse 

näringsverksamhet eller intäkt som 
avses i 32 § 1 mom. första stycket h. 

Grundavdraget avrundas nedåt till 
helt krontal. 

3 mom. Skattskyldig fysisk per
son. som varit bosatt här i riket en
dast under en del av beskattnings
året, har rätt till kommunalt grund
avdrag med en tolftedel av 0,32 bas
belopp för varje kalendermånad el
ler del därav, under vilken han varit 
bosatt här i riket, varvid bestämmel
serna i 2 mom. tredje - sjunde styck
ena tillämpas. 

50§ 
2 mom. 2'' För fysisk person. som 

varit bosatt hlir i riket under hela el
ler nf1gon del av beskattningsåret, 
utgörs den beskattningsbara 
inkomsten _,, den taxerade inkoms
ten minskad med kommunalt grund
avdrag. Den beskattningsbara in
ko111sten skall anges i helt hundratal 
kronor. så att överskjwande /1elopp, 
so111 inte uppgår till helt hundratal 
kronor, bortfaller. 

Har den skattskyliliges skatteför
måga under beskattningsåret varit 
räsentligen nedsatt till följd av lång
varig ~jukdom, olyckshändelse, ål
derdom, underhåll av andra när.Hå
ende än barn, för vilka den skattskyl
dige l"llrit berättigad till allmänt barn
bidrag. eller annan därmed jämförlig 
omständighet. får den skattskyldiges 
taxerade inkomst minskas, förutom 
111ed kommunalt grundavdrag, med 
ytterligare ett efter omständigheterna 
lll'J)(IS.l"llt belopp. dock högst JO 000 
kronor. Har skattskyldig på grund av 
jii111k11i11g 1·id beräkning av ~jö111ans
skatt fått tll'lirag för nedsatt skatteför-
111åga, skall al'llrag. so111 avses i detta 
stycke, minskas med det belopp. var-
111ed jiimkning 111edgetts. 

0111 skattskyldig.i· inkomst, efter 
avdrag ar diirå beltJpwule skatt, på 
grund av nedsatt arbet.1förmåga. 
långrnrig oförvållad arbetslöshet, 

2 mom. För fysisk person, som 
varit bosatt här i riket under hela el
ler någon del av beskattningsåret, 
utgörs den beskattningsbara in
komsten av den taxerade inkomsten 
minskad - i förekommande fall -
med kommunalt grundavdrag och 
avdrag som avses i andra stycket. 
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Nuvara11de lydelse 

stor försörjni11gsbörda eller a1111a11 
därmed jämförlig omständighet un
derstigit vad ha11 ka11 a11ses hava be
hö1·t till underhåll för sig .1jälv och för 
make och oförsörjda barn (existens
minimum) är de11 skattskyldige be
rättigad till avdrag för nedsatt skatte
förmåga. 

Ä 1•e11 skal/skyldig, vars inkomst 
till icke obetydlig del utgjorts av folk
pension. är - om särskilda omstän
diglretr:r icke föranleda annat- berät
tigwl till avdrag för nedsatt skatteför
måga. 

Vad i andra stycket sägs om 
minskning av avdraget med belopp, 
varmed jLimkning erhållits vid be
räkning av sjömansskatt, skall också 
tillämpas i fråga om avdrag enligt 
tredje och fjärde styckena. 

Vad härefter återstår avrundas 
nedåt till helt hundratal kronor och 
utgör för skattskyldig. som nu 
niimnt.1·, beskatt11ingsbar inkomst. 

3 mo m. 3" För annan skattskyldig 
än som avses i 2 mom. utgör den tax
erade inkomsten tillika beskatt
ningsbar inkomst. 

De11 beskattningsbara i11komsten 
avrundas 11edåt till helt hundratal 
kronor. 

Föres/age11 lydelse 

3 mom. För annan skattskyldig 
än som avses i 2 mom. utgör den tax
erade inkomsten tillika beskatt
ningsbar inkomst. 

51 § 
Skatteplikt till kommunal i11komst

skatt inträder, 11är den beska1t11ings
bara inkomsten uppgår till minst 100 
kronor. 

53 § 
1 mom. ·'2 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger såframt ej annat 

föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund 
av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs: 

a) fysisk person: 
för tid, under vilken ha11 varit här i riket bosatt: 
för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt 
för tid, under vilken han ej 1•arit här i riket bosatt: 
för inkomst av här belägen fastig- för inkomst av 11äri11gsverksamhet 

het: som hänför sig till fastighet eller fast 
för inkomst m• rörelse, som här be- driftställe här i riket; 

dri1·its frå11 fast driftställe; för inkomst av näringsverksamhet 
som utgör intäkt vid avyttring av 
egendom som avses i 26 § lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt 
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Nui·armuie lydelse Föreslage11 lydelse 

och som i1111ejä11ar nyllja11deriitt till 
ett hus eller del av ett hus här i riket; 

fi:ir avlöning eller annan diirmed jiimförlig förm~m. som utg[1tt av anställ
ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun: 

för avliining eller annan därmed jiimförlig förmän, som utgföt av annan 
anstiillning eller annat uppdrag iin hos svenska staten eller svensk kommun. 
i den mim inkomsten förviirvats genom verksamhet här i riket: 

för arvode och annan liknande ersiittning som uppburits i egenskap av le
damot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebo
lag eller annan svensk juridisk person. oavsett var verksamheten utövats; 

för pension enligt lagen ( 11162: för pension enligt lagen (1962: 
381) om all111iin försiikring till den 381) 0111 ailmiin försäkring till den 
del beloppet överstiger /{}(}()(} kro- del beloppet överstiger 0,32 basbe-
11or och för annan ersättning enligt lopp och för annan ersättning enligt 
nämnda lag: niimnda lag: 

för pen~ion pii grund av anstiillning eller uppdrag lws svenska staten eller 
svensk k1)mmun: 

för belopp, som utgt1r p{1 grund av annan pensionsförsäkring än tjiinste
pensionsförsiikring, om försäkringen meddelats i hiir i riket bedriven försiik
· ingsrörelse: 

för ersiittning enligt lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsiikring eller lagen 
( 1976:380) 0111 arbetsskaddiirsiikring och lagen ( 1989:225) om ersiittning till 
smittbiirare samt enligt annan lag eller författning. som utg{1tt till någon vid 
sjukdom eller olycksfall i arbete eller pii grund av militiirtjiinstgiiring eller i 
fall som avses i lagen ( 1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen 
( 1977:267) om krigsskadeersiittning till sjömiin: 

för dagpenning frtm erbnd arbetslöshetskassa enligt lagen ( 1973:370) om 
arbetslöshetsförsiikring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd: 

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestiidslagen ( 1973:349): 
för annan hiirifr<ln uppburen. genom verksamhet hiir i riket förvärvad in

komst av tjiinst: 
för äterfört avdrag för egenavgifter enligt lagen ( 1981 :691) om socialavgif

ter, för restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter i den mim avdrag 
har 111edg~tts för avgifterna samt för avgifter som avses i 46 ~ 2 mom. första 
stycket 3 och som satts ned genom iindrad debitering i den mån avdrag har 
medgetts för avgifterna: 

fiir ri11s1 1·id ick<' yrkesmiissig av
yttring m· ji1stight!t hiir i rikt'! eller rö
relse som bedririts från ji1st drijtstiille 
hiir i rike1eller1i/lbehör till stidan ji1s
righet dia rörelse och ar ege11do111 
som Cll'SC.I' i 35 * 3 a 1110111. och SO/Il i11-

11efi111ar nyujanderiitt 1ill ett hus elier 
del al' ca /lus hiir i riket; samt 

för 1·i11st l'id icke -1'rkes111iissig a1·
_1·t1ri11g dels m· aktier och a11delar i sä
dww s\'enska före/ag som m·ses i 
p1111k1 ./ a ai· a111'is11i11ganw 1i/I .// .~. 
dels m· konvertibla skuldebrei· som 
wgii·i1.1· u\' s1·mska aktiebolag och 
dels m· såda11a m· svc11ska aktichol11g 
utfästa oplionsriittcr som arses i 35 * 
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Nul'l/rallde lydelse 

3 1110111. första stycket, om Öl'erläta
ren 1·itl llt/got tillfiille under de tio ka
lemlerår som lliirmast föregått det år 
då <ll'.l'llrillgell skedde haft sitt egelll
liga ho och heml'ist här i riket eller 
stadig1·arwu/e 1·istats hiir; 

b) dödsbo: 

FiJreslagen lydelse 

för all inkomst som förviirvats inom eller utom riket. 
(Se vidare anvisningarna.) 

3 1110111. 34 Avlider skattskyldig, skall för det beskattningst1r. då dödsfallet 
intriiffade. dödsboet efter honom taxeras såviil för inkomst. vilken den av
lidne haft. som för inkomst. vilken ingått till dödsboet efter dödsfallet, och 
skall därvid för dödsboet tilbmpas vad som enligt bestämmelserna i denna 
lag skolat giilla för den avlidne. 

Fiir senare beskattningsär iin det, då dödsfallet inträffade, tillämpas vad 
som siigs om dödsbo endast om den avlidne vid sitt frimfälle var bosatt här i 
riket; i annat fall anses dödsbo som sådan hiir i riket icke hemmahörande 
juridisk person som inte skall taxeras till kommunal inkomstskatt. 

Friln och med det taxeringsär som Frim och med det taxeringsiir som 
följer niirmast efter det fjärde kalcn- följer närmast efter det fjärde kalcn-
dedret efter det kalenderår, då deråret efter det kalcnderär, då 
dödsfallet intriiffade, tilHimpas dock dödsfallet inträffade. tillämpas dock 
hestiimmelserna om handdsbolag bestiimmelserna om handelsbolag 
p[1 dödsbn efter den som vid sitt på dödsbo efter den som vid sitt 
fr{mfälle var bosatt här i riket, om frånfiillc var bosatt hiir i riket, om 
för dödsboet skulle ha beräknats för dödsboet skulle ha beräknats 
högre till statlig inkomstskatt taxe
rad inkomst än JO 000 kronor eller 
större skattepliktig förmögenhet än 
lflll IJIJO kronor. Dödsbo på vilket be
stämmeberna om handelsbolag varit 
tilliimpliga nftgot bcskattningsär an
ses diirefter som si1dant bolag i be
skattningshiinseende. oavsett storle
ken av boets inkomst eller förmö-
genhet. Bestämmelserna i detta 
stycke tilliimpas icke pi1 ficleikom
missbo. 

högre till statlig inkomstskatt taxe
rad inkomst än tu 000 kronor eller 
större skattepliktig förmögenhet än 
J 00 000 kronor. Ingår i dödsbo sådan 
egendom som l'id däd.1fallet 1·ar pri
rntbostad, som avses i 5 .~. skall reg
lerna om priva11>ostad Jil/iimpas intill 
wgångcn av nyss angil'en Lid. Döds
bo pf1 vilket bestämmelserna om 
handelsbolag varit tillämpliga nf1got 
beskattnings<'\r anses därefter som 
sådant bolag i beskattningshän-
seende, oavsett storleken av boets 
inkomst eller förmögenhet. Bestäm
melserna i detta stycke tillämpas 
icke på fideikommissho. 

Om siirskilda skäl föreligger, får riksskattevcrket pä ansökan förklara att 
dödsbo. som enligt föregäende stycke skall behandlas säsom handelsbolag i 
beskattningshiinseende, får taxeras enligt bestämmelserna i andra stycket. 
Ansökan skall för att kunna upptagas till prövning göras hos riksskatteverket 
senast under [iret efter det taxeringsi1r, då dödsboet forsla gången skall be
handlas som handelsbolag i beskattningshänseende. Mot beslut. som riks
skatteverket meddelat i sädant ärende, får talan inte föras. 
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Nurnramle lydelse 

Frim skattskyldighet frikallas: 
a) medlem av konungahuset: 
för av staten anvisat anslag; 
b) i utlandet bosatt person: 

Föreslagen lydelse 

för sådan inkomst. för vilken avgift enligt lagen om bevillningsavgifter för 
särskilda förmtmer och rättigheter skall erläggas eller beträffande vilken be
frielse från sädan avgift skall åtnjutas jämlikt särskilt stadgande i samma lag; 

c) iigare av sådan fastighet som avses i 3 kap. 2 * fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152): 

för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan 
användning som gör att byggnad enligt 2 kap. 2 * fastighctstaxeringslagcn 
skall indelas som specialbyggnad. dock ej kommunikationsbyggnad, distri
butionsbyggnad eller rcningsanläggning; 

d) iigan: av sådan fastighet som avses i 3 kap. 3 * fastighetstaxeringslagen: 
för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan 

egendom <Xh siidan anviindning som avses i niimnda lagrum; 
e) i riket bosatl deliigare i dödsbo 

efter person, som 1·id siu frånfälle 
icke l'llrit hiir i riket bosart: 

för lll' dödsboet ätnjurcn, till ho
nom wdelad inkomst, för vilken 
dödsboet är skyldigt atl betala in
komsrskatl: 

f) hiir i riket bosatt fysisk person. 
som under vistelse utomlands åtnju
tit avlöning t.:llcr annan därmed jäm
förlig förmån på grund av annan an
ställning diir än anställning ombord 
pa svenskt fartyg eller svenskt. 
danskt eller norskt luftfartyg: 

f) här i riket bosatt fysisk person, 
som under vistdse utomlands åtnju
tit avlöning eller annan därmed jäm
förlig förmån på grund av annan an
ställning där än anställning ombord 
på svenskt fartyg: 

for inkomst av anstiillningen i den omfattning som anges i punkt 3 av anvis
ningarna. 

Av 70 * framgår att personer som där avses är frikallade från skattskyldig
het för vissa inkomster. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Anvisningar 
till 21 §·18 

(2~ *andra stycket) 
Ersättning i form av royalty eller 

periodiskt utgående avgift för ut
nyttjande av materiella eller imma
teriella tillgångar är att anse såsom 
intiikt av rörelse. såi·itt inte royaltyn 
eller avgiften är av beskaffenhet att 
böra hiinföras till intiikt av fastighet 
eller av tjänst. 

1. Näringsverksamhet anses före
ligga om en skattskyldig erhåller er
sättning i form av royalty eller perio
diskt utgående avgift för utnyttjande 
av materiella eller immateriella till
gångar, såvida inte royaltyn eller av
giften iir av beskaffenhet att böra 
hänföras till intäkt av tjänst. 
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Nuvarande lydelse 

(anv. till 27 § p. 2) 
Tomtrörelse anses - - - skatteför

mån. Som skattepliktig intäkt av 
tomtrörelse räknas likväl belopp var
med egendomens värde har nedskri
vits i rörelsen, i den mån nedskriv
ningen illle har återförts till beskatt
ning tidigare. 

Frågan om dödsbos avyttring av 
byggnadstomt är att hänföra till 
tomtrörelse eller ej bedöms på 
samma sätt som om den avlidne 
hade verkställt avyttringen. 

Föreslagen lydelse 

3. Tomtrörelse utgör 
skatteförmån. 

Frågan om dödsbos avyttring av 
byggnadstomt är att hänföra till 
tomtrörelse eller ej bedöms på 
samma sätt som om den avlidne 
hade verkställt avyttringen. 

6. Vad som i 21 §sägs om bostads
rätt gäller även sådana aktier och an
delar som avses i 26 § I mom. andra 
stycket lagen ( 1947:576) om statlig 
inkomstskatt. 

till 22 §39 

(anv. till 28 § p. 1 första och andra 
styckena) 

Till intäkt av rörelse hänförs samt
liga intäkter i pengar eller varor. 
som har influtit i rörelsen. Detta in
nebär, att intäkten skall vara av så
dan beskaffenhet, att den normalt är 
att räkna med och ingår som ett led 
i den ifrågavarande förvärvsverk
samheten. Hit räknas alltså infly
tande betalning för varor eller pro
dukter. som den skattskyldige hand
lar med eller tillverkar. Det sagda 
gäller liven då rörelseidkaren vid 
överlåtelse av rörelsen låter befint
liga varor eller produkter ingå i över
låtelsen. Denna överlätelse utgör då 
så att säga den sista affärshändelsen i 
ham rörelse. Däremot räknas inte hit 
sådan intäkt, som kan inflyta till den 
skattskyldige vid sidan av rörelsen el
ler wanför md som normalt iir att 
anse som driftinkomst, t.ex. l'id av
yttring av personlig lösegendom eller 
för stadigmrande bruk i rörelsen al'
sedda fastigheter. Intäkt. som erhålls 
genom en sådan oberoende al' rörel
sen gjord aryttri11g, skall ras upp som 
intäkt 1·id beräkning av realisations
vinst enligt 35 och 36 H. Som skatte-

1. Till intäkt av näringsverksamhet 
hänförs samtliga intäkter i pengar el
ler varor, som har influtit i verksam
heten. Detta innebär, att intäkten 
skall vara av sådan beskaffenhet. att 
den normalt är att räkna med och in
går som ett led i verksamheten. Hit 
räknas inflytande betalning för va
ror. som den skattskyldige handlar 
med eller tillverkar. Det sagda gäller 
även då näringsidkaren vid överlå
telse av verksamheten låter befint
liga varor ingå i överlåtelsen. Denna 
överlåtelse utgör då så att säga den 
sista affärshändclsen i verksamhe
ten. 
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Nurnrande lydelse 

plik1ig illliikl riikn11s inte st11tlig1 ar
gäng.1T1'derlag i form m· e11gångsbe
lopp 1ill fl'nsk<Jtsl'lu16rnre i swnhm11l 
med 111t han upphiir med sin rrnskiit
sl'l. 

Till intiikt av rörelse hiinfors vad 
som inflyter Yid avyttring av maski
ner och andra för stacligsarande 
bruk avsedda inventarier eller av 
tillg[mgar som iir likstiillda med 
dessa vid beriikning av viircleminsk
ningsavdrag. 0111 haiikning i 1·is.1·11 
Jiill 111· intiikt l'id ii1wlcl1elsc 111· skepp 
och lujljimyg 111.111. finns l>cstii111111l'l
sa i 2 .~ lagC/l ( 19()6:172) 0111 al'llrag 
.fiir 11rskril'lling pil skcppskomrakt 
111.111. 

(anv. till 28 * p. 2 första stycket) 
Utdl'l11i11g pä ak1icr och andelar i 

ekonomiska fiircningar samt riinta 
riik11as so111 intiikt m· ri)rclse i den 
111!111 i11tiikTC/l influtitfn/11 kapital mm 
kan anse.i· tillhära rörclse11. Som in
tiikt m· riirclsc riiknas i samma mtl11 
utdelning som uppburits frirn aktie
bolag eller ~·konomiska föreningar i 
förhi'lllande till gjorda inkiip (rabatt) 
eller försiiljningar (pristillägg). 
(jfr anv. till 21 ~ p. 9) 

Föreslage11 lydelse Prop. 1989/90: 110 
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Till intiikt av 11iiri11gs1wksamhet 
hiinförs också vad som inflyter vid 
avyttring av maskiner och itnclra för 
stadigvarande bruk avsedda inven
tarier eller av tillgångar som är lik
stiillda med dessa vid beräkning av 
viirdeminskningsavdrag. Ä VC/l ~ er
siillning i fall som m·ses i 2 .~ andra 
och tredje s1yckena lagen (1990:000) 
om ersiiu11ingsfonder utgör intäkt av 
11iirings1·erks11mhet 0111 den skal/skyl
dige begiir det. 

\liirdet av l/ftag av raror, tillgå11gar 
som lll'Scs i andra stycket och tjiinster 
ur e11 j'iil"l'iirvskiilla tas upp som in
tiik1. \/iirdet m· hilfömuin beriiknas 
enligt hestiimmclsema i p1111kt 2 111· 

a11Fis11i11gama till .J.2 ~-
A t'_Vltrar etl handelsbolag aktier, 

andelar eller liknande tillgångar som 
illle är 0111siillnings1illgångar /I/gör 
vedcrlaget intäkt av niiringsverksam
hcl s1h·ida i1111ch11vct il\' tillgångarna 
inte be1ingats 111· l'erksamhel som /1e
dril'S 111• bolaget eller av annan som 
med hiinsvn 1ill äg1111derä11sförhål
l11nde11 eller m;~anisatoriska f örhäl
landen kan anses s1ä bolaget nära. 

2. Riinta pit banktillgodohavan
den som hör till niiringsvcrksamhet 
och pit kundfordringar utgör intäkt 
av näringsverksamhet. Detsamma 
giiller betriiffande ränta och utdel
ning p;'1 omsättningstillgängar samt 
utdelning som uppburits fr{111 aktie
bolag eller ekonomiska föreningar i 
förhitllande till gjorda inköp (rabatt) 
eller försäljningar (pristillägg). 1 
fråga om handelsbolag 11tgör all 
riinlll och 111dcl11i11r, intäkt av 11iirings-
1·crks11mher. 

5. \lid 1ll'yllring 111• en 11iiri11gsfas
tighe1 som i111e 111gör omsiitmingstill
gäng tas som intiikt upp medgiwza 
a1·drag för 1•iirdcminsk11ing av bygg- 26 
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nad, dock i11te för heska11ni11gsår då 
al'draget u11derstigit 3 000 kronor. 
och m· mark11nliigg11ing samt skogs
ardrag och avdrag fiir subst1111s
mi11sk11ing. Som intiikt tas ä1·e11 upp 
belopp rnrmed bygg11C1d eller mark
anliigg11i11g på fastighete11 har skri1·it.1· 
111· i samband med ianspräktaga11de 
m· ersii11ni11g1fo11d e. d. Vidare tas -
fiir j)·sisk person och dödsbo - som 
intiikt upp det belopp ji'ir rilket ar
drag för viirdehöjc111de reparation 
och 1111dcrlulll cll' hygg11ad eller 
markllnliiggning på fastigheten med
getts under de fem beskattningsär 
som närmast f6regc/// det aktuella be
skat111i11gsåret. 

Vid ary11ri11g av en sådan hostads
riitt eller aktie eller andel som avses i 
26 .~ l mom. lage11 I 1947:5 76) om 
statlig inkomstskall tas - 0111 drn till 
bostadsrii11en, llktien rller andelen 
knllfna lägenheten inte llfgör prh·at
bostad - för frsisk perso11 och 
dödsbo som i11tiikt upp det belopp för 
l'ilket lll'drag för riirclehöjamle repa
ration och underhåll av lägenhetm 
medgetts under de fem beska11-
ni11gsår som 11iirma.1·t föregäa det ak
tuella hesk1111ni11gstlret. 

Vid m·.1·ttring m· del av fastighet 
skall heriikni11g a1· belopp som skall 
tas upp som imiikt gru11clas på förhål
landena ptl den aryllrade fastighets
delen. 

Afrd avyllring Jiimstiills såda11 
ö1·erjöring a1• mark m. m. som m·ses 
i 25 * 2 1110111. ji'irstll stycket lagrn om 
statlig inkomstskatt och säda11 all
ji-mntid.rnpplcltelse mot engångscr
siillning som m·ses i andra stycket det 
11iimncla 111011u•111et om de11 i11ncbiir 
upplätelse a1· mark, hygg11ad eller 
111arkin 1 ·cntarium. 

Belopp som C11'.1·es i första stycket 
första och andra 111e11ingama tas i111e 
upp som intiikt i den mån 1·eclerlage1 
för egendomen - 11ter al'riik11i11g för 
dm del diirav som /1elöper på 1ill
gtlngar som behandlats som im·enta
rier rid beriikning m· viirdc111insk-
11i11g.1a1·drag - understiger det vid be
räkning m· realisatiu11sl'i11st enlig! la-
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gen om statlig inkomstskatt tillämp
liga omkostnadsbeloppet. Detta be
lopp beräknas vid tillämpning av be
stämmelsen i första meningen med 
bortseende från bestämmelserna i 
25 § 5 och 8 mom. 

Reparation och underhåll anses 
som värdehöjande i den mån den av
yttrade egendomen på grund av åt
gärderna befann sig i bättre skick vid 
avyttringen än vid ingången av det 
femte året före beskattningsåret eller 
vid fön·ärvet om detta skedde senare. 

Har i fall som avses i punkt l andra 
stycket andra meningen av anvis
ningarna till 22 § avdrag erhållits för 
avsättning till .ersättningsfond för 
byggnader och markanläggningar 
gäller följande vid avyttring av fastig
het med byggnad eller markanlägg
ning som har skrivits a1' vid ianspråk
tagande av ersättningsfonden. Av det 
belopp som ianspråktagandet avser 
tas endast den del upp som intäkt 
som motsvarar det belopp som tagits 
upp som intäkt med stöd av bestäm
melserna i första och tredje-sjätte 
styckena vid avyttringen av ur
sprungs[ astigheten. 

6. Har en näringsfastighet eller del 
därav under den skattskyldiges inne
hav övergått till privatbostad tilläm
pas bestämmelserna i punkt 5. Här
vid anses egendomen ha avyttrats l'id 
utgången av beskattningsåret för en 
köpeskilling motsvarande dess 
värde. Vid tillämpning av punkt 5 
fjärde stycket i fall som avses i 25 § 
6 mom. första stycket lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt 
beräknas omkostnadsbeloppet enligt 
första och andra meningarna i det 
sistnämnda stycket om inte den skatt
skyldige begär att beräkningen skall 
ske enligt tredje meningen. 

Det som sägs i första stycket har i 
aktuella delar motsvarande tillämp
ning om en till en bostadsrätt knuten 
lägenhet som inte utgjort privatbo
stad ändrat karaktär till privatbostad. 
Detta gäller även om lägenheten varit 
knuten till sådan aktie eller andel som 
avses i 26 § l mom. andra stycket la
gen om statlig inkomstskatt. 

Prop.1989/90:110 
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(anv. till 28 § p. 11) 
Förmån av sådan fri grupplivför

siikring, avtalsgruppsjukförsäkring 
och trygghetsförsäkring vid arbets
skada som fastställts enligt grun
derna i ett ar 1983 träffat avtal mel
lan Sveriges fiskares riksförbund och 
vederbörande försäkringsanstalt ut
gör inte skattepliktig intäkt. Det
samma gäller för motsvarande för
måner som fastställts enligt grun
derna i ett år 1986 träffat avtal mel
lan Svenska samernas riksförbund 
och vederbörande försäkringsan
stalt. A1· 19 §framgår att ej heller er
sättning som - i annan form än pen
sion eller li1·rällta - utgår på grund av 
sådan liiförsäkri11g eller ~jukförsäk
ring räknas som skattepliktig intäkt. 
Ersättning enligt sådan trygghetsf ör
säkring som nyss nämnts utgör dock 
skattepliktig intäkt av rörelse utom, 
såvitt avser trygghet.1försäkring som 
avses i första meningen, till den del 
ersättningen utgär under de första 
trettio dagarna lll' den tid den ska
dade iir arbetsoförmögen och illle 
överstiger för insjukna11dedagen 30 
kronor och för övriga tjugonio dagar 
6 kro11or för dag. (jfr a111·. till 21 § p. 
16) 

Föreslagen lydelse 

12. Förmån av sådan fri avtals
gruppsjukförsäkring och trygghets
försäkring vid arbetsskada som fast
ställts enligt grunderna i ett år 1978 
träffat avtal mellan Lantbrukarnas 
rik.lförbund och vederbörande för
säkringsanstalt och i ett år 1983 träf
fat avtal mellan Sveriges fiskares 
riksförbund och vederbörande för
säkringsanstalt utgör inte skatteplik
tig intäkt. Detsamma gäller för mot
svarande förmåner som fastställts 
enligt grunderna i ett år 1986 träffat 
avtal mellan Lantbrukarnas riksför
bund och Sveriges skogsägareföre
ningars riksförbund på e11a sidan och 
1·ederbörande försäkri11gsanstalt på 
den a11dra sidan och i ett år 1986 träf
fat avtal mellan Svenska samernas 
riksförbund och vederbörande för
säkringsanstalt. Ersättning som ut
går på grund av sådan försäkring ut
gör intäkt av näringsverksamhet. 

Förmå11 av fri grupplhförsäkring 
enligt ovan a11givna gru11der utgör in
täkt av näringsverksamhet. Förmå
ne11 tas upp till det belopp som mot
svarar avgiften per näringsidkare en
ligt schablon. 

16. Är för fysisk person eller 
dödsbo förvärvskällans kapitalun
der/ag. beräknat enligt 4 och 6 §§la
gen ( 1990:000) om skatteutjämnings
resen', negativt tas som intäkt upp ett 
belopp motsvarande statslåneräntan 
vid beskattningsårets ingång multi
plicerat med det negativa kapitalun
derlaget (räntefördelning). 

1 fraga om dödsbon som beskattas 
som lwndelsholag beräknas först ett 
kapitalunder/ag för dödsboet med 
tillämpning av bestämmelserna i 4 
och 6 §§ lagen om skatteutjiimnings
reserv. Är underlaget negativt förde
las intäkten enligt första stycket på 
delägarna efter storleke11 av varje del-
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iigares andel i boets inkomst. 
Bestiimmelsema i fiJr.wa stycket 

gäller också delägare i handelsbolag. 
Till grund för beriikningen av under
laget för ränte/ örde/ning ligger dock 
inte kapitalunderlaget i bolaget utan 
l11111delsbo/agmndelens justerade in
gångsviirde i·id beskattningsårets in
gång enligt 28 *lagen ( 1947:576) om 
statlig inkomstskatt. Innehar han
delsbolaget fastigheter minskas det 
justerade ingångsviirdet i den mån en 
1·iirdering m· fi1stighetsinnehal'et en
ligt 6 * lagen 0111 skatteutjämningsre
sen' ger e/I lägre i·ärde iin en värde
ring enligt 5 * samma lag. Av skill
nadsheloppet skall så stor del dras 
frtln det justerade ingängsvärdet som 
si·arar mot deliigare11.1· undel av ha11-
1frlsbolagets inko111st. Det justerade 
ingdngsviirdet skall vidare minskas 
pä 111ot.1·1·arafllie sätt 0111 lwnde/shola
get innehar sådana andelar eller ak
tier so111 avses i 4 .li andra stycket 2 la
gen 0111 skaueutjiimningsreserv. 

Redovisar delägare i handelsbolag 
eller dödsbo inkomst fdm bolaget el
ler hoet i flera Järviin'skiillor skall in
täkten i J örsta hand tas upp i för
riifl'skiilla som wgör aktil' närings-
1·erksamhet. 

Vid räntefördelningen bortses frdn 
negatil'f kapiwlunderlag upp till 
50 000 kronor. I fråga om skal/skyl
diga som tffses i fiJrsta och tredje 
styckena hortses l'idare från negatii•t 
kapitalunder/ag som motsvaras av 
underskott i fi'in•iin•skiillan före
gående beskallningsär i den mån av
drag för underskottet inte har med
ge/IS enligt 33 * 3 mom. 

Att el/ mm intiikten svarande av
drag får göras vid beräkning m· in
komst m· kapital framgår ar 3 * 
4 mom. lagen om statlig inkomst
skall. 

till 23* 
I. Kostnaderna i en näringsverk

samhet består främst al' kostnader 
för perso11al. amkaj]u11de av varor 
samt reparation, underhåll och vär
deminskning m· anläggningsti/1-
gängar och m· rilntor. 
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(anv. till 29 * p. 16) 
Utgifter för - - - iigarc (jfr anv. 

till 22 * p. 4). 

(anv. till 29~ p. 3) 
Utgifter för - - - rcstviirdet (jfr 

anv. till 22 * p. 5 och anv. till 25 * 
p. 3). 

(anv. till 29 § p. 9) 
Såsom spcciclla för rärelsc ut

giiendc skatter l'ller avgifter till det 
allmiinna 111d nii11111as ris.1·a tilfrerk
ningsskatter, slii111pc!al'gijier, t11ll
och hwnnwngiilder m. 111. dr!. Där
emot för svenska allm:inna skatter 
inte dras av (se 20§). 

Premie för grupplhförsiikri11g, 
so111 tecknats m· J:rsisk perso11 i ha11s 
egenskap m· 11tÖl'{lre lll' riss rörelse, 
11/gör ardragsgill 0111koslllad i r<Jrcl
sen. Om den ersiitt11i11g, som ka11 
komma alt 111falla pä gru11d m· för
siikringt'n, 11/går t'fta för111ånligare 
grunclt'r iin l'ad so111 gäller enligt 
gruppli1försiikring fiir befatfllings
lwrnre i .1·ta1ens tjiinst, skall dock en
cla.1·t den del m· pre111ien som ka11 an
ses motsrarn f<Jr111i/11cr enligt grupp
lirförsiikring för niimnda hlJa11-
11ingslwrnre riiknas som 0111kos1nad i 
rDrel.l'l'n. 

föreslagrn lydelse 

7. Utgifter för - - - iigarc. 

Har rn 111arka11/iiggning tillhört 
prirnthostad under tidigare beskatt
ningsär skall awlrag för l'iirde111i11sk-
11ing ansetts ha medgetts jör l'llrje så
dant heskatt11ingsår. 

12. Utgifter för- - - restvärdet. 

Har den ji1stighe1 so111 ett bygg
nads- eller markim·entariwn hänför 
sig till 111gjort prirnthostad 11nder det 
heska1tningsår som närmast föregått 
det ak111ella beskattningsåret utgörs 
im·e11taric/s skattemiissiga rcstl'iirde 
m· anskajjiiing.wiirdet minskat med 
2U proce11t av samma riirde för l'llrje 
beskattningsår, dock högst fem. som 
drn skattskyldige innehaft im·enwriet 
och fastighete11 wgjort priwubostad. 
De/samma giiller i fråga 0111 del av 
ji1stighet. 

23. i\l'{/rag får göras för skogs
i•cirdsm·giji och fastighetsskatt och 
speciella för 11iiring.1Terksa111heten 
utgiiende skatter och avgifter till det 
allmiinna. Diiremot för svenska all
miinna skatter inte dras av (se 20 *). 
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Avdrag medges för kostnader för 
egen hälsovård i den män förman av 
fri sådan vård för anställd är skatte
fri enligt 32 § 3 b mom. första 
stycket. 

Bestämmelserna i punkt 6 av an
visningarna till 33 § om avdrag för 
avgift till erkänd arhetslöshctskassa 
gäller också beträffande inkomst av 
rörelse. 

Bestämmelserna i punkt 4 av an
visningarna till 33 § om avdrag för 
kostnader för resor till och från ar
betsplatsen gäller också beträffande 
inkomst av rörelse. (jfr anv. till 22 § 
p. 2. 25 § 1 mom. och 29 § 1 mom.) 

(anv. till 29 § p. 18) 
Avdrag må - - - kostnaden. 
Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer kan förordna 
att bidrag. som den skattskyldige 
lämnar till viss forskning, visst ut
vecklingsarbete eller viss museiverk
samhet, skall för tid som anges i för
ordnandet helt eller delvis anses så
som driftkostnad i den skattskyldi
gcs rörelse. (jfr anv. till 22 § p. 1 åt
tonde stycket) 

Föreslagen lydelse 

Avdrag medges för kostnader för 
egen hälsovård i den mån förmån av 
fri sådan vård för anställd är skatte
fri enligt 32 § 3 b mom. första 
stycket. 

Bestämmelserna i punkt 6 av an
visningarna till 33 § om avdrag för 
avgift till erkänd arbctslöshetskassa 
gäller också beträffande inkomst av 
näringsverksamhet. 

Bestämmelserna i punkt 4 av an
visningarna till 33 § om avdrag för 
kostnader för resor till och från ar
betsplatsen gäller också beträffande 
inkomst av näringsverksamhet. 

24. Avdrag/år- - - kostnaden. 
Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer kan förordna 
att bidrag, som den skattskyldige 
lämnar till viss forskning, visst ut
vccklingsarbetc eller viss museiverk
samhet. skall för tid som anges i för
ordnandet helt eller delvis anses så
som driftkostnad i den skattskyldi
ges näringsverksamhet. 

33. Skall en skattskyldig som avses 
i 10 a §lagen ( 1947:576) om statlig in
komstskatt beskattas för ett handels
bolags inkomst tillämpas bestämmel
serna i 2 § 14 mom. nämnda lag vid 
beräkningen av handelsbolagets in
komst. 

till 24 §40 

(anv. till 41 § p. 1) 
Inkomst av - - - följande års in

komstberäkning. 

(anv. till 41 § p. 1 b) 
Företag, som driver kärnkraftsan

läggning. får avdrag för belopp som 
i räkenskaperna för beskattnings
året avsätts för att täcka företagets 
utgifter för framtida hantering av ut
bränt kärnbränsle. radioaktivt avfall 
o. d. Avdrag medges dock inte för 
hanteringsutgifter som belöper på 

1. För skattskyldig - - - följande 
års inkomstberäkning. 

5. Företag, som driver kärnkrafts
anläggning. får avdrag för belopp 
som i räkenskaperna för beskatt
ningsåret avsätts för att täcka företa
gets utgifter för framtida hantering 
av utbränt kärnbränsle, radioaktivt 
avfall o. d. Avdrag medges dock inte 
för hanteringsutgifter som belöper 
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verksamhet som bedrivs efter be
skattningst1rets utg<lng och inte hel
ler för hanteringsutgifter för vilka 
företaget kan pt1r;ikna ersättning en
ligt 9 *lagen ( 1981 :669) om finansie
ring av framtida utgifter för använt 
kärnbränsle m. m. Regeringen eller 
efter regeringens bemyndigande riks
skallevcrket utfärdar årligen före
skrifter för beräkning av avdraget. 
Medgivet avdrag skall återföras till 
beskattning nästföljande beskatt
ningsitr. 

Föreslagen lydelse 

p[1 verksamhet som bedrivs efter be
skattningsårets utgimg och inte hel
ler för hanteringsutgifter för vilka 
företaget kan päriikna ersiittning en
ligt 9 *lagen ( 1981 :669) om finansie
ring av framtida utgifter för använt 
kärnbränsle m. m. Regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer utfärdar ärligen föreskrifter för 
beräkning av avdraget. Medgivet av
drag skall återföras till beskattning 
niistföljande beskattningsk · 

till 26 § 

[ 11 ~ lagen ( 1960:63) om förlustav
drag] 

Ändras ett taxeringsbeslut p<l sii
dant sätt att rätten till förlustavdrag 
eller beräkningen av avdragets stor
lek påverkas får den skattskyldige 
yrka att besl111 avseende annat taxe
ringsår då förlustavdraget um_vttjats 
eller hade kunnat utnyttjas, ändras i 
motsvarande man. Yrkande om änd
ring skall framställas inom sex må
nader från den dag beslutet medde
lades om inte liingre tid följer av be
stiimmelserna i 4 kap. taxeringsla
gen (1990:00). 

3. Ändras ett taxeringsbeslut på 
sådant sätt att rätten till avdrag för 
underskott under senare beskatt
ningsår eller beräkningen av avdra
gets storlek påverkas får den skatt
skyldige yrka att taxeringen för så
dant beskattningsår ändras i motsva
rande m[m. Yrkande om ändring 
skall framställas inom sex månader 
från den dag beslutet meddelades 
om inte liingre tid följer av bestäm
melserna i 4 kap. taxeringslagen 
(1990: 00). 

till 32 § 
3.4

" Såsom intiikt av tjänst skall 3. Såsom intäkt av tjänst skall 
upptagas, bland annat. hyresviirdet upptagas. bland annat, hyresvärdet 
av bostad. som kan vara t1t den an- av bostad, som kan vara åt den an-
ställde upplåten. För den. som iir an- ställde uppliiten. För den, som är an-
ställd säsom arbetare i jordbruk med ställd och si1som löneförmitn åtnju-
bi11iiringar eller i rörelse eller eljest ter bostad, skall alltså värdet av 
hos annan person och såsom löne- denna bostadsförmån medräknas 
förmån åtnjuter bostad, skall alltsi1 vid löneförmånernas uppskattning. 
värdet av denna bostadsförmtm Vidare skall såsom intäkt upptagas 
medräknas vid löneförmånernas värdet av andra utav den skattskyl-
uppskattning (jfr punkt i m· anvis- digc åtnjutna förmåner, därest han 
ningarna till 21 .~). Vidare skall sa- icke skulle varit berättigad att åt-
som intäkt upptagas värdet av andra njuta avdrag för utgifterna för för-
utav den skattskyldige åtnjutna för- mimernas förvärandc för den hän-
mi111er, diirest han icke skulle varit del se. att han själv förskaffat sig 
berättigad att åtnjuta avdrag för ut- dem. Såsom intiikt skall således. un-
gifterna för förm~mernas förvär- dcr nyss angivna förutsättning, upp-
vande för den hiindelse, att han sjiilv tagas exempelvis värdet av fri kost, 
förskaffat sig dem. Såsom intäkt iiren vid enstaka tillfiillen. och fria 

3 Riksdagen 1989190. Sam/. I. Nr 110 Del 2 
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skall s~lledes, under nyss angivna 
förutsättning. upptagas exempelvis 
värdet av fri kost och fria resor iiven
som skatter. fiirsiikri11g.1·mxifter 
o. dyl.. som arbetsgivaren betalat 
för den anstiilldes räkning (jfr dock 
p1111kt 8 här 11cda11). Arbetsgivares 
kostnader för tryggande av arbetsta
gares pension genom avsiittning el
ler pensinnsförsiikring utgör dock 
icke skattepliktig intäkt för den an-
~älWe. . 
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resor ävensom skatter, försiikri11gar 
o. d .. som arbetsgivaren betalat för 
den anställdes räkning eller eljest till
lu11ulahällit. Arbetsgivares kostna
der för tryggande av arbetstagares 
pension genom avsättning eller pen
sionsförsiikring utgör dock icke skat
tepliktig intiikt för den anställde. 

Ang[1ende viirdesättningen - - - diirmed minskas. 
4Y I vissa tjiinster iir särskild er- 4. I vissa tjiinster är särskild er-

sättning anvisad för vissa med tjiins- siittning anvisad för vissa med tjäns-
ten förenade kost11ader. som av den ten förenade omkost11ader. som 
skattskyldige 111äste bestrid11s. I ji·åg11 måste betalas av den skattskyldige. 
om såda11 ersiit111i11g skall i beskau-
11i11gshii11see11de skill11ad giJras 111el-
la11 s 1a1 I i g eller e11/igt rnd 11eda11 
siigs därmed jiimsliilld 1jii11s1 och e 11 -

sk i Id tjiinst. 
Är fråga om statlig 1jii11St, skall. 

med 1111da111ag för trak111111e11tsersiitt-
11i11g 1·id res11 i tjii11s1e11 som i11te mrit 
fiire11ad med ö1·emmmi11g sam/ rese
kost11adscrsä1t11i11g, de11 anl'isade er
sii1t11i11ge11 icke upptagas som i111iikt 
m· ljiinsten. liksom å a11dra sidan de 
kosuwdcr, som skola 111ed ersii11-
11ingrn bes/ridas. ej få mföras såsom 
wgift, iire11 0111 ersii1t11i11gen icke för
s/är till kostnadernas giildande. Vad 
nu sagts giillcr för de fall, dit den an-
1·isade ersiiu11i11ge11 är m·sedd au 
tiicka 11/giftema i fråga. Ar ersiitt-
11i11gen diiremol endast m·sedd alf Il/

göra ett mi11dre bidrag till kost11ader-
11a.1· bcs1rida11dc. skall ersiitt11i11grn i 
sin helhet upptagas såsom i11tiikt. me
dan å a11dra sida11 kos111adcmafå ar
dragas s1/so111 11tgiji. ä1·en i den män 
de ö1·erskj111a ersiilt11i11gcn. Vad 1111 

sagts skall gälla iircn i frtlga 0111 ko111-
111111wl 1jii11s1 så ock eljest rid a11stiill-
11i11g hos ofl'emlig i11stit111io11, betriif 
jimde 1·i/ken förklaring enligt 32 * 
31110111. andra stycket gäller. 

I fråga 0111 enskilt! tjiinst samt vid 
s1a1/ig tjiinsl i ji·äga om trakta111e111s
ersii1t11ing rid resa i tjiimten som i111e 
varit förenad med ö rernallning och 
resckusmadsersiilfning skall den a11-

Denna ersiit111ing skall tas upp som 
intiikt. och de omkostnader. som 
skall betalas med ersiillningrn, dras 
m· som kost11ader för tjiinsten eller 
uppdraget. Om diirvid ersättningen 
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1·isade ersiirtningl'n upptagas si/som 
intiikt, och - med undanwg för 
ökade le1'1111d1kos/nader vid resa i 
tjii11.1·1<'n som inte rnrir fiirewul 111ed 
iivema11ni11g - de omkostnader. som 
skola diirmed hes/ridas, ai:fiJrns sä
so111 omkostmulcr för tjiinsten eller 
uppdraget. Om diirvid ersiittningen 
icke f6rslår till ko.1·1n111lfmas giil
dande. f{1r bristen ar/örns il intiikten 
av tjiinsten i övrigt. 1-Hirvid märkes 
dock, att. om det kan an/agas. att 
den anl'isade ersiittningcn heriiknats 
med hänsyn till vad snm skiiligen 
kan anses normalt ärgä till räckwulc 
av de omkostnader. som skola där
med bes/ridas, större avdrag iin som 
svarar mot den anvisade ersiitt
ningen bör 111edgirns allena.1·1 om det 
visas, att pt1 grund av särskilda för
hällanden ersiittningen rnrir olill
riickli~ för sf1dana skäliga omkostna
der. Å andra sidan ronle i dylikt fall 
ofta kunna anragas. alt de11 am·isade 
ersiittningen i sin helhet å1gäa till de 
omkostnader, för vilka den avsetts. 
utan att siirskild utredning i detta av
seende behöver Himnas . . ·ll'llrag med 
samma helopp som den anvi.l'lulc a
siia11i11grn wrde i regel hiira medgi
vas i de fall, då ersiianingen ej Öl'<'l'

stiger rad som m· .1·111ten i motsrn
rant!c fall am·isas. Derta liirer 1'.r1•111-

peli·i.1· mm _frjrluillandet herriifjimdc 
de rcsckost111ulsersii1111i11gar, so111 i 
allmiinher w/1cra/a.1· av de enskilda 
jiim 1·iigan111. i'ad 1111 sagts om swtlig 
tiänst skall gälla ii1·rn i fräga om 
komm111111/ tjiinst sä ock eljest 1·id an
sriillning hos offe111lig institllfion, hc
träjfi1111le l'ilken f<>rklaring enligt 32 ~ 
3 mom. andra stycket gälla. I fd1ga 
om traktamentsersiittning och rese
kostnadsersiittning vid resa med 
egen bil giiller dock särskilda be
stiimmelser, se punkt 3 av anvisning
arna till 33 ~-
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illll' räcker till för 1111 het11l11 omkost
mulcrna. far bristen dras m· mor in
tiiktcn av tjiinsten i övrigt. Hiirvid 
gälla dock. om det kan 1111111.s att er
siittningen har beriiknats med hän
syn till vad som skäligen kan anses 
normalt gå år fiir 11a räcka de om
kostnader som skall /Jeta/as med er
siiu11ingc11, att större avdrag lin som 
svarar mot den anvisade ersätt
ningen bör medges enda.1·1 om det vi
sas, att ersättningen p~i grund av siir
skilda förh{1llanden inte riickr till för 
sf1dana skiiliga omkostnader. Å 
andra sidan biir det i såd11n11 fall ofta 
kunna 1111tas. att ersättningen i sin 
helhet gått år till de omkostnader för 
vilka den avsetts, utan att särskild 
utredning behöver lämnas i detta av
seende. I fraga om traktamentser
s:ittning. resekostnadsersiittning vid 
resa med egen bil och ko.1·t11adser
siia11ing för 1•ård m· person i enskilt 
familjehem gäller dock särskilda be
stiimmelser i punkterna 3. 3 a och 3 c 
av anvisningarna till 33 *· 

JO. Förmån 111· riinlcfria lån eller 
!tln. diir riinwn understiger statslåne
rii1111111 i slllfet 111· rw1.·cmber året före 
beskaaningsäret med tillägg för en 
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(35 * l a mom. första stycket) 
Anskaffar ett - - - för fön:tagsle

daren. 

(35 * 4 mom. fjärde stycket) 
Avyuras egendom, som arses i 

delta moment. till fåmansföretag 111· 

delägare eller honom niirstäende 
person. skall 01l1'set1 he.1·tä111111elsemu 
i detta moment som skmtepliktig rea
lis11tionsvinst räknas vad den skatt
skyldige erhåller för egendomen. sa
vida denna icke är eller kan ant11gas 
bli till nytta för företagets verksam
het. 
(35 § I a mom. tredje stycket) 

Till illliikt av tillfiil!ig förl'iirl'S
verksamhet hiinf öres även förmfm 
som deliigare i fåmansföretag eller 
honom niirstilende person i'ttnjuter 
genom att avyttra egendom till före
taget till högre pris eller genom att 
förvärva egendom från företaget till 
lägre pris än egendomens marknads
pris. 
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proce/l/enhet, sk11ll tas upp som in-
1iikt av 1jii11st, 1·arFid mot.\Tllrande 
belopp 11nscs som <'Il a1· lämagaren 
bewld riinteutgift. 

1Hed lå11 från arbetsgiv11ren ella 
uppdragsgivaren likställs annat lån 
om det finns anledning anta all de1111e 
förmedlat länet. 

\/ad m1 sag1.1· gäller dock ej i fall 
som m·scs i punkt 14 .1jii1tc stydl'l 111• 

a111 ·i.rni11gama. 

/.J. Anskaffar ett - - - av biljär-
111ä11. 

l111sk11ffar elt fåmamföretag fäst 
egendom från delägare eller honom 
närstående perso11 gäller hestiimmel
smw i 24 ~ 6 mom. l11ge11 (1947:576) 
om statlig inkomstskatt. 

A1·yt1rar deliigare i fämansföretag 
eller honom närstiu.:nde person lös 
egendom 1ill f öretage1, skall som i11-
1iikt ar 1jiim·1 riiknas vad den skatt
skyldige erhitller för egendomen. så
vida denna in1e är eller kan antas hli 
till nytta för företagets verksamhet. 
Vid myltring 111· bos1adsrii11 giiller 
dock he.1·1ä111111e!sema i 2.J .9 61110111. 
lagen 0111 statlig inkoms1ska11. 

Förmån som delägare i fåmans
företag elkr honom närstaende per
son ätnjuter genom att avyttra egen
dom till företaget till högre pris eller 
genom att förvärva egendom från 
företaget till lägre pris än egendo
mens marknadspris beskauas hos 
delägaren som intäkt av tjänst. Vad 
1111 sagts gäller inte niir företagsleda
ren fön·iirrar egendomen och han ti
digare heska1tat.1· enligt fiir.wa s1ycket 
eller niir delägare eller honom närs1å
ende person mJllrar egendom och 
beskauning sker enligt tredje stycket. 
Bestämmelsen i försw meningen gäl
ler ii1·en niir deliigare i ji\111ansiig1 
handelsbolag eller honom närstå
ende person förriin•ar fastighet som 
är eller kan komma au bli siidan fas
tighl't som m·ses i 5 .~andra och lredje 
s1yckt:tw. 
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(35 § I a mom. andra stycket) 
Har företagsledare - - - lokalen i 

fråga. 
Ilar fåmansföretag lämnat lån till 

företagsledare eller honom närstå
ende person och utgår icke ränta på 
lånet eller utgår ränta med lägre be
lopp än som vanligen utgår på lån av 
liknande slag, skall sedvanlig ränta 
eller skillnadsheloppet hänföras till 
intiikt av tillfiillig förvärvs1·erksam
het för låntagaren. 
(35 § 1 a mom. femte stycket) 

Har fåmansföretag lämnat - - - i 
.1järte stycket. 

(35 § 1 a mom. sjätte stycket) 
Har lån lämnats i strid mot be

stämmelserna i 12 kap. 7 § aktiebo
lagslagen (1975:1385) eller 11 * la
gen ( 1967:531) 0111 tryggande av 
pensionsutfästelse 01. m. 111gör låne
beloppet, till den del återbetalning 
icke ske//, intäkt av tillfällig förvärvs
verksamhet för låntogaren. 

(35 § 1 a mom. sjunde stycket) 
Som fåmansföretag räknas - - -

styvbarn och fosterbarn. 
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(35 § 1 a mom. fjärde stycket) 
Har företagsledare - - - lokalen i 

fråga. 
Har fåmansföretag lämnat ränte

fritt lån eller lån, där rä11ta111111dersti
ger marknadsräntan, till företagslc
dare eller honom närstående per
son, skall förmå11en beskattas hos 
låntagaren som intäkt av tjänst. 

Har fåmansföretag lämnat - - - i 
åttonde stycket. 

Har penning/ån lämnats i strid 
mot bestämmelserna i 12 kap. 7 § 
aktiebolagslagen (1975: 1385) eller 
11 §lagen (1967:531) om tryggande 
av pensionsutfästelse m. m., skall 
lånebeloppet beskattas hos låntaga
ren som intäkt av tjänst, såvida inte 
.1ynnerliga skäl föreligger mol detta. 

Som fåmansföretag räknas - - -
styvbarn och fosterbarn. 

till 33 * 
3. 4s Har skattskyldig i sin tjänst 3. Har skattskyldig i sill arbete 

1·erkstiillt resor som varit förenade företagit resor inom riket som varit 
med övernattning utom den vanliga förenade med övernattning utom 
verksamhetsorkn. äger han rätt alt den vanliga verksamhetsortcn, äger 
ätnf111a avdrag icke b/ou för kostna- han rätt till avdrag för den ökning i 
den .fi"ir .1jiill'll rl'san 11ta11 Jä1111•ii/ för levnadskostnaden. som han har haft 
den ökning i levnadskostnaden. som pi\ grund al' att han vistats utom sin 
den ska11skyldige kan harn fåll vid- vanliga verksamhetsort. 
kännas pa den grund. att han vistats Den 1·a11/iga verksamhetsor-
utom sin vanliga verksamhetsort, så- ten wgörs av ett område inom ett av-
so111 för hotellru111, ökad kostnad för stånd m• 50 kilometer från den skatt-
föda os1·. Diirest i tjiinst, som m·ses i skyldiges tjänstestiille. Med vanlig 
punkt 4 andra styckl'I m· am•isning- verksamhetsort likställs el/ område 
ama ti/132 .~. a111·i.rnts siirskild ersiill- inom el/ arstånd m• 50 kilometer från 
11i11g fijr kostnaderna. Jllr ar drag den ska11skyldige.1· bostad. Tj ä 11 st e-
dock icke iiga mm. Har enligt 2 kap. s tii Il e är den plats där en arbetsta-
14 .~ 3lagenI1990:00) 0111.1jiilvdekla- gare fullgör huvuddelen av sitt ar-
ration och kontrolluppg(fter trakta- hete. Om detta sker under förfly1t-
111e/l/sersä11ni11gar och andra ersä/1- ning eller på arbetsplatser som hela 
ningar icke uppwgits scisom illfiikt, tiden viixlar, anses som tjänsteställe i 
må ej heller de emot ersättningarna regel den plats där arbetstagaren full-
s1•ara1ule kos111aderna m·dragas. gör en del av sill arbete. såsom au 

hiimta och lii111na arbetsmaterial eller 
wföra förberedande och avslutande 
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1 j()rsw s1ycke1111·secld ökning i lei·
m11Jsko.1·1m11Jen skall, cliir elen skall
skylclige imc risar stärrc ökning. an
ses ha uppgtltt 1111 ett />dopp 111olsrn
ra11dc de11 ersiit111ing som c11· urbetsgi
varen 11tgil'it.1· fiir kosmadens tiick
a11de (lrak1a111e111e ), dock högst till 
belopp so111 i enligh('t med rnd 11eda11 
i clclla slycke sägs motsmrar stärsla 
normala ökni11g i lenwdskostnadrn. 
Riksskalll'l'erket ji1s1s1iiller för l'llrjC' 
kalrndcrår cl/ hdopp ( 11or111 a I b (' -
I opp) 111ots1·arw11/e största nor111c1/a 
iik11ing i le1'11adskos11zacle11 f<Jr ett 
dygn. Resan skall anses ha i·arat del 
a111al dygn som 1110/si·arar a111ale1 
ö1·ematt11i11gar. Omfimar vistelse på 
e11 och sa111111a ort längre lid ii11 15 
dyg11 i följd, skall frä11 och med del 
sex1011de dyg11ct säso111 stDrsta nor
mala ök11i11g i lev11adskos111aden riik-
1ui.1· sex tio11delar ll\' nomw/l1eloppet. 
Vid 1984-199/ års taxeringar skall 
får skattskylclig so111 1·icl arbete i110111 
bvggnacls- och cmliiggningsbran
schen fortlöpancle haft sin arbetsplats 
förlagcl 1ill en och samma ort l/fanför 
den i·anliga 1·erksamhe1sorte11 under 
liingre lie/ iin ll'å cir för ticl clänjter scl
som största normala i)k11i11g i ler
nctclskost11ade11 anses elt belopp mot
s1·arw11ie de11 del cl\' normalheloppet 
.rn111 lll'.1·a kost 1·id förriitt11i11g .\0111 
ptlgi/11 liingre tid iin 15 dygn iikat med 
.fi1ktisk kostnacl j'i.ir logi pcl arbe1sor
le11. Vill skattskyldig visa att kost
nadsiikningcn i en och samma tjiinst 
varit större än avdrag som beräknats 
i enlighet med vad nu sagts. skall ut
redningen avse hans samtliga för
rättningar i n~imnda !jämt under be
skattnings<'iret; dock att i frclga om 
ut•drag för c)king i frwwdskos/naden 
frå11 och med de.t .1·ex10nde dygnet i 
fiiljd på en och sam111a orl elfrr under 
förriilliling pä utrikes ort lel'nads
kos111adsök11ingc11 ji1r beräknas för 
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C1rbets11ppgif1cr. Om arbele pä rnrje 
C1rhe1splC11.1 pågår begriinscui Lid enligt 
de i·illkor so111 giiller ji)r vissa arbcls
tagare inom hyggnads- och anliigg
ningshranschcn eller diirmed jii111för
liga branscher becfo111.1· ardragsriitten 
med 111gclng.1p1111k1 från den skatt
skylclige.1· /)()stad. 

Ko.rnwdsökning l'nligt f<Jrsw 
styckC't kan lll'Se wliigg för logi. mer
koslnad fiir 11111/tider samt dil'('rse 
.\'lllcllltgijta. 

Har arbetsgil'ilre lllgirit ersiitt11i11g 
fiir all tiickll kos111adsökni11ge11 för 
mclllider och smålllgijier - d c1 g -
Irak ta 111('11 te -, och 1·isar den 
skattskyldige ime stiirre ökning, 
medges m·clrag 111cd hdopp 11101.1·1·a
ra11de elen uppburna ersii1tni11ge11, 
dock högs! 150 kronor p('r dag ( he/1 
maximibelopp fiir dug). Detta 
111C1.rimibelo11p m·ser kosmadsökning 
för mclltider och smålllgijier under 
varje hel dag som har tagits i unsprclk 
för resan. Som hel dag ames iiren m·
resedag 0111 resan har pcihörja1.1· före 
kl. 12.00och he111koms1dag 0111 resan 
har al'slwms ef1er kl. N.00. Om re
se/Il har pilbörjats senare eller t1l'sl11-
1ats lidigare skall urdraget bestiim
mas 1ill högs/ el/ hah-1 maximibelopp. 

Om den skC1t1skyldige inte fclu cr
siillning från arbetsgivaren för au 
liicka kos111adsök11i11g jår 111cl/1idcr 
och s111cl11tgifter 111c11 gör sannolikt att 
han haft sådC111a merkostnader ml'd
ges al'lirag enlig! schablon med 75 
kronor pt'r dag. 

Vill skattskyldig visa att kostnads
ökningen i etl och samma arbete varit 
större iin avdrag som heriiknats i en
lighet med vad nu sagts, skall utred
ningen avse hans samtliga förr~itt

ningar i nämnda arbete under bc
skattnings<'iret. 

Ai·drag för kosmad fi)r logi med
ges med helopp 11wt.l'l'cm111cle elen 
ji1k1iska 111gift('11. Kan d('// skauskyl
dige illlt' visa logikost11acit'11 medges 
avdrag med belopp 111ots1.·ara1uie er
siit111i11g som 11pp/111rits f rcln arbetsgi-
1·are11 - 11attrak1ame11 te. Deua 
al' drag får dock inte örerstiga 75 kro
nor per 1wtt ( m a .r i 111 i be I opp för 
Ila It) . 
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1•arje förriillning för sig. 
Avdrag för ökade lel'lladskostna

dcr iir diiremot icke medgivet enbart 
pä den grund, all den skal/skyldige 
har sill arbete på annan ort iin den. 
diir han har sin l1ostad. Har den 
skaflskyldige bosa/I sig på a11na11 ort 
iin den. där han har tjänst eller an
sriillning, eller afltugit arbete, som 
skall wföras på annan ort än den. där 
han iir hosa/I, iir al'drag i regel icke 
medgi1·1'f. Avdrag medgives dock för 
det fall. af/ a11stiillningen avser en
dast en kortare tid eller skall hedri
vas å flera olika platser eller det av 
annan anledning icke skäligen kan 
ifdgasiittas, att den ska1tskyldige 
skall a1f(vtta till den ort, där arbetet 
skall Wf<)ras. 

Oavsett vad i 11iistfiiregående 
strcke sägs äger skattskyldig. som pä 
grund av sitt arbt:te bosaf/ sig på an
nan ort än den diir hans familj är bo
sa11. därest det med arseende på ma
kes förviirvsvcrksamhet. svårighet 
<\tt anskaffa ji1111iljebostad eller an
nan tliimzcd jiimförlig omständighet 
icke skäligen kan ifrågasältas, all fa
milje11skall111fly11a till den ska1tskyl
diges bostadsort, åtnjuta <ll'drag för 
den ökning i lernadskostnaden som 
föra11lcdes m· den skilda bosiilt
ningen. Om båda makarna ära be
rä1tigade till sådant al'drag. skall. där 
makarna ej iil·erenskommit om an
tum fördelni11x, det sammanlagda a1·
draget tillkomma dem med hälften 
var. \/ad hiir sagts skall. sårill m·ser 
makar, icke iiga tillämp11ing i fall 
som i 52 § 2 mom. sägs. 
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När arbete utom drn vanliga 1·erk
samhetsorte11 varit förlagt till en och 
samma ort inom riket under längre 
tid iin tre månader i en fiiljd b•:döm.1· 
riillen till al'drag och beräknas de/la 
rnligt bestiimmelsema i punkt 3 a. En 
löpande förräflning anses bruten en
dast ar uppehåll som beror på all ar
betet förläggs till amum ort under 
minst J:vra 1·eckor. 

Kostnadsökning under fiirriillning 
som rnrit förenad med övema1111ing 
på utrikes ort, får beräknas för varje 
förriillning för sig. Al'draget skall 
ii1•en hiir, om den skal/skyldige inte 
l'isar större iikning, am·1'.1· ha uppgå/I 
till belopp som motsl'arar den kost
nadsersiillning som arbetsgivaren gi
vit ut. Ko.\'/tuulsökningcn kan avse 
lltgift för logi. merkostnad för målti
der samt dii·erse s111å111gifter. A vdra
get för merkosmad för mil/tider och 
småwgijier får dock i11te överstiga 
belopp som kan a11Ses motsrnra 
störs/Il normala ökning i levnads
kostnaden under el/ dygn fiir respek
tii•e förriillnings/and. Har skallskyl
dig som har räl/ till avdrag för ökade 
levnadskosmader enligt denna punkt 
erhållit kostförmån skall avdraget re
duceras med hänsyn hiirtill. 

3 a. En tll'liragsgill fördyring a1·
seem/e ökade lernadskostnader kan 
ime a11Ses föreligga enbart av den an
ledningen all den skal/skyldige arbe
tar på annan ort än den där han lzar 
sin bostad. Avdrag medges dock i 
följande fall, nämligen om 

arbetet avser endast en kortare 
tid, 

arbetet 1·isser/igen ime kan beteck
nas som kortvarigt mrn iindå typiskt 
se/I iir tidsbegränsat till sin nalllr eller 
sädant all en fast anknytning till den 
tidigare bostadsorten krävs, 

arbetet skall bedrivas på flera 
olika platser eller 

det av annan anledning inte skäli
gen kan ifrågasättas attfZVllning bör 
ske till arbetsortrn. 

Ardrag medges endast om över-
11a11ni11g på arbetsorten äger rum. 

Oavsett vad som m·an sagts har en 
skattskyldig. som pa grund av sitt ar
bete fly/lat till ny bostadsort, riill till 
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avdrag fiir ökade lernadskostnculer Bilaga 2 
om bostad för den skattskyldige. 
tle111H'S make, sumbv eller familj be-
hållits på den tidigare bostadsorten 
och sådan dubb~[ bosäuning är skä-
lig på grund av 

makes eller sambos förvärvsverk
samhet, 

svårigh\!t att anskaffa fast bostad 
pil rerksamhetsorten eller 

annan särskild omstiindighet. 
ih·drag enligt drnna punkt medges 

endast om avståndet i e11 riktning 
mellan bostadsorten och arbetsorten 
är längre iin 50 kilometer. 

A1·drag enligt första stycket med
ges under längst trå år och i övrigt 
under liingst tre år för gifta eller sam
boe11de par och u11der /iingst el/ år för 
ensam.1tående skattskyldig. A1•drag 
medges dock för lii11gre tidsperioder 
än de 1111 11iim11da om a11ställ11i11ge11s 
11at11r eller andra särskilda skäl talar 
for det. 

A nlrag för kost11ad för logi beräk
nas till belopp motsl'arande den fak
tiska 111gifte11. För skartskyldiga som 
ai·ses i pu11kt 3 m·an medges dock av
drag enligt bestämmelserna i pwzkt 3 
,,jwule stycket. Ökningen i kostna
der11a för mältider och småutgifter pä 
arbetsorte11 beräknas antingen enligt 
utredning om den faktiska kostnads
ökni11ge11s storlek eller schablonmäs
sigt 

I. för skal/skyldiga som under de 
första tre månadema av bortornro11 
medgivits ardrag e11ligt punkt 3 ovan 
och som alltjämt upphär kostnadser
sä1111ing frå11 arbetsgil'aren till 100 
kronor per dag, 

2. för skattskyldiga som medges 
avdrag rnligt första stycket till 73 kro
nor per dag (ell halvt maximibelopp) 
under de första tre månaderna av 
bortovaron och därefter samt i fall al' 
dubbel bosällning till 50 kronor per 
dag (el/ tredjedels maximibelopp). 

Har skattskyldig som har riitt till 
al'drag för äkade levnadskostnader 
enligt denna punkt erhållit kostför
mån skall al'tiraget reduceras med 
hänsyn härtill. 

3 h. Drn som på grund av sitt ar
bete 1•istas på annan ort iin si11 eller 
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Bilaga 2 sin familjs hemort. äger rätt till skä-

ligt avdrag för kostnad för en hem-
resa l'arje t•ecka 0111 avståndet i en 
riktning mella11 hemorte11 och arbets-
orten iir längre iin 50 kilometer. Av-
draget gäller endast kostnad för resa 
inom riket. 

Avdraget skall i regel beräknas ef
ter kostnad för billigaste jlirdsätt. 
Om a1·ståndet i en riktning mellan 
hemorten och arhetsorten Öl'erstiger 
sjuhundra kilometer eller resan före
tagits till eller från Gotland medges 
dock avdrag för kostnad.för flygresa. 
Om godtagbara allmänna kommuni
kationer saknas jår lll'{lrag medges 
för kostnader för resa med egen bil 
enligt den schablon .rom anges i 
punkt 4. 

Har den skattskyldige under vistel
sen i hemmet uppburit dagtrakta
mente som berättigar till schablonai'
drag enligt ovan skall avdraget för 
hemresekostnad minskas med mot
svarande belopp. 

till 42 * 

2. 53 Värdet av bilförmån skall för 
helt år bestämmas till 30 procent av 
nybilspriset i slutet av året före be
skattningsåret för senaste årsmodell 
av förmånsbilen eller-om bilmodel
len då inte saluförs - till 30 procent 
av ett uppskattat nybilspris, baserat 
på nybilspriset för motsvarande mo
deller. 

Är förmånsbilens årsmodell iildre 
än tre är skall förmånens värde ned
sättas till 25 procent av det i första 
stycket angivna nybilspriset. 

Är förm<lnsbilcns årsmodell sex år 
eller äldre skall värdet av förmånen 
nedsättas till 25 procent av ett upp
skattat nybilspris, baserat på 85 pro
cent av nybilspriset i slutet av året 
före beskattningsåret för de vanli
gast förekommande bilarna. På den 
skattskyldiges begäran skall för
mansvärdet bestämmas enligt andra 
stycket, om sådant nybilspris som 
där avses kan beräknas för förmåns
bilen. 

2. Värdet av bilförmån skall för 
helt år bestämmas till 35 procent av 
nybilspriset i slutet av äret före be
skattningsåret för senaste årsmodell 
av förmånsbilen eller-om bilmodel
len då inte saluförs - till 35 procent 
av ett uppskattat nybilspris, baserat 
pa nybilspriset för motsvarande mo
deller. 

Är förmilnsbilens årsmodell äldre 
än tre i1r skall förmirnens värde ned
sättas till 30 procent av det i första 
stycket angivna nybilspriset. 

Är förmirnshilcns årsmodell sex år 
eller äldre skall värdet av förm<lnen 
nedsättas till 30 procent av ett upp
skattat nyhilspris, baserat på 85 pro
cent av nybilspriset i slutl!t av året 
före beskattnings;lret för de vanli
gast förekommande bilarna. På den 
skattskyldiges begäran skall för
månsvärdct bestämmas enligt andra 
stycket, om sådant nybilspris som 
där avses kan beräknas för förmåns
hilen. 
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Vid beriikningen av förmånsviirdct enligt första-tredje styckena skall till 
det angivna nybilspriset i förekommande fall läggas anskaffningskostnaden 
för extrautrustning i den miin den överstiger 20 nnu kronor. 

Om den skattskyldige bekostar Om den skattskyldige bekostar 
allt drirn1edel för det privata nytt- allt drivmedel för det privata nytt-
jandet av förm<insbilcn skall för- jandet av förm{msbilen skall för-
m<insviirdet nedsättas diirigenom att månsviirdet nedsättas därigenom att 
den procentsats efter vilken för- den procentsats efter vilken för-
m[\nsviirckt enligt första-tredje miinsvärdet enligt första-tredje 
styckena skall ber:iknas minskas styckena skall beriiknas minskas 
med j~n1. med ft'm. 

Om elen skattskyldige Mnjuter förm{men endast under en del av [tret skall 
förmimsviirdet beriiknat enligt första-femte styckena sättas ned med en tolf
tedel för rnrje hel kalcndermtmad som han inte har ittnjutit förmånen. 

Har förctagslcdare i frunansföri:tag eller honom niirstf1ende persern fatt ut
nyttja bil som iir betydligt dyrare än vad som kan anses erforderligt med hän
syn till företagets verksamhet. skall till det enligt schablon beräknade viirclet 
av bilförm<'m Higgas ett belopp som kan anses motsvara skillnaden mellan de 
faktiska k<.istnaderna för bilens anviindning i verksamheten och de för verk
samheten erforderliga kostnaderna. 

3. Förmånsvfmlet av fri mälticl be
stt1ende av ett mftl om dagen (lunch 
eller middag) iir lika med 60 procent 
ai· genomsnittspriset i riket för en 
lunchm[lltid av normal beskaffen
het. Förm{msviirdet av helt fri kost 

3. Förmänsviirdet av fri måltid be
stt1encle av ett m;!I om dagen (lunch 
eller middag) iir lika med genom
snittspriset i riket för en lunchmåltid 
av normal beskaffenhet. Förmåns
värdet av helt fri kost är lika med 250 

iir lika med 150 procent av niimnda procent av nämnda genomsnittspris. 
genomsnittspris. 

Får den skattskyldige måltid ge-
110111 kupong gäller intt' 1·ärderings
n:glema i niimw.1·te fön:gät'11de 
stycke. om k11po11g1·iirclt't för en 111ill
tid Öl"t'rstiga gc11oms11i11spriset lll'

rundm uppät till niin11ast hela kron
tal. 

till .f6 * 
6. Avdrag för avgift för pensionsförsäkring 

avdrag enligt .f(i * gjorts. 
l'vtect A-inkomst avses inkomst av 

tjiinst samt inkomst av jordbruk.lji1s
tighet och rörel.1·t' 0111 drn skal/skyl
digt' varit 1·aksc1111 i förriirvskiillan i 
('_i blou ringa 0111fa1111i11g. Till A-in
komst riiknas iiven inkomst ombord 
enligt lagen (I LJ58:2LJ5) om sjömans
skatt samt enligt l § 2 mom. niimnda 
lag skattepliktig dagpenning. Med 
B-inkomst avses ih·riga inkomster. 

Med A-inkomst avses inkomst av 
aktiv niiring.H'crksamhct samt in
komst av tjiinst mt'd bortsernde från 
sådan imiikt som ai·st's i 32 § 1 mom. 
f<Jrsta stycket h och i. Till A-inkomst 
räknas även inkomst ombord enligt 
lagen ( 1958:295) om sjömansskatt 
samt enligt 1 ~ 2 mom. nämnda lag 
skattepliktig dagpenning. Med 8-in
komst avses inkomst m· passi1· nii
ringwerksamhet sa111t såda11 i11täkt av 
tjänst som arses i 32 ~ I mnm. första 
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s/yckel h och i. I fråga om intiikl som 
al'ses i 32 ~ I mom. försw slycket h 
får medgil'ande enligt tredje stycke/ 
grundas 1ui färhällandrna hos den 
som uppbär intäkten och innehiira all 
ardraget får göras al' annan som 
skall la upp den som intiikt. 

till .+8 * 
1. Vid bedömningen av om en 

skattskyldigs inkomst till icke obetyd
lig del utgjor/s ai· folkpension iakttas 
följande. Som folkpension riiknas 
i11te barnpension eller w'irdbidrag. 
Folkpension skall anses utgöra en 
inle oberydlig del av den skattskyldi
ges inkomst. om den uppgdll till 
minst 6 000 kronor eller minst en 
fem1edel av den .rnmmanräknade in
komsten. Som folkpension behand
las ii1·en tilläggspension i drn mån 
den enligt lagen (1969:205) om pen
sionstillskott föranlett avräkning lll' 

pensionstillskott. 
För gifl skattskyldig. som uppburit 

folkpension med belopp som till
kommer gift rnrs make uppbiir folk
pension. uppgdr del siirskilda grund
avdraget till 1,325 basbelopp. För 
örriga skauskyldiga uppgår m·dragct 
1ill 1,5 hasbelopp. För giF skauskyl
dig. som under 1·iss del m· beska11-
ningsåret 11ppb11ri1 folkpension med 
belopp som 1illko111mer gift rar.1· 
make uppbiir folkpension och under 
äters1ode11 lll' tlret uppburit folkpen
sion med belopp so111 tillkommer gifl 
rnrs make saknar folkpension upp
går al'draget till 1.5 hashelopp. Del 
siirskilda grundardraget filr dock i11te 
ö1·ers1iga uppburen folkpension samt 
pensionstillsko11 enligt 2 § lagrn 
I 1969:205) om pensionstillskoll. F1)r 
ji)rtidspensioniirer giiller atl det sär
skilda grundal'draget inle får Öl'cr
stiga uppburen folkpension samt 
hälften a1· e/I pensionstillskott beriik-
1w1 enligt 2 a § första .l"!ycket lagen 
( 1969:205) om pensionstillskotl. 

Det särskilda grundawlraget redu
cems med 65 procenl a1· uppburen 
pension örersligande 1.5 basbelopp 
för enswn.m)ende och / ,325 basbe-
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lopp för g(fta skattskyldiga. Pension 
som utgår på gr1111d av a1111an pe11-
siomförsäkring ä11 tjii11stepensions
försäkri11g red11cerar dock inte det 
särskilda grundavdraget. 

För de11 som vid 11tgå11gen al' året 
före beskattningsåret inte var folk
pe11sio11är reduceras det särskilda 
grundardraget i stället med 65 pro
ce11t av taxerad inkomst överstigande 
1,5 basbelopp för ensamstående och 
/ ,325 basbelopp för gifta skattskyl
diga. 

Oavsett vad i det föregående sagts 
om red11ceri11g föreligger alltid rätt 
till särskilt grundavdrag med så stort 
belopp som de11 skattskyldige sk11lle 
ha medgetts i grundardrag enligt 48 § 
2 mom. första-femte styckena och 
48 § 3 1110111. om dessa regler tilläm
pats för denne. 

till 54 ~ 
3. 58 Skattefrihet enligt 54 § första 3. Skattefrihet enligt 54 § första 

stycket f föreligger om stycket f föreligger om anställningen 
a) anställningen och vistelsen ut- och vistelsen utomlands varat minst 

omlands varat minst sex månader sex månader i den mån inkomsten 
och avsett anställning hos arbetsgi- a) beskattats i i'erksamhetslandet: 
vare som bedriver 11äringsverksam- eller 
het från jiw driftställe i det land där b) hä11för sig till anställni11g i pro-
arbetet 11tförs samt inkomste11 belas- jekt som fi11ansieras av såda11a my11-
tar driftstället såsom omkost11ad; el- digheter och organ som erhåller me-
\er del i11om ramen för det svenska bi-

b) anställningen och vistelsen ut- stå11dsprogrammet. 
om/ands varat minst ett år i samma 
land och avsett anställning hos annan 
än svenska state11, s1·ensk kommun, 
svensk landstingskomm1111 eller 
svensk församling. 

Vad nu sagts gäller dock inte vid anställning ombord på utländskt fartyg. 
I fråga om sådan anställning gäller vid 1986-1991 års taxeringar att skattefri
het föreligger om anställningen och vistelsen utomlands varat minst sex må
nader och avsett anställning hos arbetsgivare. som är en inländsk juridisk 
person eller en här i riket bosatt fysisk person. och anställningen utövats om
bord på utländskt fartyg som huvudsakligen går i sådan oceanfart som avses 
i I kap. 7 § 8 fartygssäkcrhetsförordningen (1988:594). 

I tid för vistelse som avses i första och andra styckena får inräknas kortare 
avbrott för semester. tjänsteuppdrag eller liknande. som inte är förlagda till 
början eller slutet av anställningen utomlands. Uppehåll i Sverige för här 
avsedda ändamål får inte sträcka sig längre än som motsvarar högst sex dagar 
för varje hel månad som anställningen utomlands varar eller under ett och 
samma anställningsår till mer än 72 dagar. 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 2 

44 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Har den skattskyldige påbörjat anställningen och kunde det därvid på 
goda grunder antas att inkomsten av anställningen skulle komma att undan
tas fran skatt i Sverige enligt 54 § första stycket f men inträffar under anställ
ningstiden ändrade förhallanden som medför att villkoren för att undanta 
inkomsten frän skatt i Sverige inte föreligger. skall inkomsten likväl undan
tas från beskattning i Sverige om de ändrade förhallandena beror på omstän
digheter liver vilka den skattskyldige inte kunnat råda och en beskattning 
skulle te sig uppenbart oskälig. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2-25 nedan. 

2. Äldre föreskrifter i 3 § med anvisningar tillämpas vid 1992 års taxering. 
Beträffande sf1dana skattskyldiga som avses i första stycket c av anvisning
arna i den äldre lydelsen gäller detta dock i fråga om brutna räkenskapsår 
endast under förutsättning att avkortning eller förlängning av räkenskaps
året har skett på det sätt som anges i de två sista meningarna av ikraftträdan
debestämmelserna till lagen (1990:000) om ändring i bokföringslagen 
(1976: 125). 

3. Har en skattskyldig vid 1991 års taxering redovisat inkomst eller under
skott av annan fastighet eller kapital enligt de äldre bestämmelserna i 41 § 
andra stycket skall den skattskyldige vid 1992 års taxering inte ta upp andra 
ingående tillgångs- och skuldposter än som framgår av andra och tredje 
styckena. 

Som ingående fordran tas upp dels intäkt som blivit tillgänglig för lyftning 
i början av beskattningsåret men som tagits till beskattning det föregående 
beskattnings{1rct. dels utgift som betalts i slutet av det föregående beskatt
ningsåret men som inte dragits av vid beräkningen av inkomsten för det be
skattningsåret. 

Som ingående skuld tas upp dels intäkt som har uppburits i slutet av det 
föregående beskattningsåret men som inte tagits till beskattning det året, 
dels utgift som är obetald vid ingången av beskattningsåret men som dragits 
av vid beräkningen av inkomsten för det föregående beskattningsåret. 

Intäkter och utgifter som redovisats vid 1991 års taxering beaktas inte vid 
1992 års taxering i vidan: mån än vad som framgår av andra och tredje styck
ena. 

4. De nya föreskrifterna i 32 § 3 a mom. och punkt 12 av anvisningarna till 
22 §om skatteplikt för ersättning på grund av gruppsjukförsäkring tillämpas 
inte om försiikringsfallet har intriiffat före ikraftträdandet. 

5. De nya föreskrifterna i 26 §första stycket och 34 *andra stycket om av
drag för underskott som hänför sig till föregående år tillämpas inte vid 1992 
ars taxering. 

6. För sädant underskott som avses i äldre föreskrifter i 39 § 2 mom. och 
som inte utnyttjats tidigare föreligger rätt till avdrag vid beräkning av in
komst av näringsverksamhet senast vid den taxering som sker sjätte kalen
deråret efter det. da taxering för underskottsåret ägt rum. Avdraget får dock 
inte överstiga det sammanlagda beloppet av sådan inkomst av fastighet eller 
rörelse i utlandet som avses i de nämnda föreskrifterna. 

7. För si1dant underskott som avses i äldre föreskrifter i 46 § 1 mom. tredje 
stycket och som inte utnyttjats tidigare föreligger rätt till avdrag vid beräk
ning av inkomst av näringsverksamhet senast vicj den taxering som sker 
sjätte kalenderåret efter det. då taxering för underskottsilret ~igt rum. Av-
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draget for dock inte överstiga det sammanlagda hcloppet av sådan inkomst 
av rederi-. luftfarts- och varvsrörelse som avses i de niimnda föreskrifterna. 

8. Äldre föreskrifter i 32 * 3 mom. tillämpas vid 1992 års taxering i fråga 
om kostnadsers:ittning som avser tid före utgängen av <lr 1990. 

9. Äldre föreskrifter i punkt 4 andra stycket c och tredje stycket av anvis
ningarna till 27 * tillämpas vid 1992 års taxering. Vid avskattning skall dock 
nedskrivningens belopp tas upp som intäkt av niiringsverksamhet. 

10. Beräknas omkostnadsbeloppet vid avyttring av näringsfastighet enligt 
punkt 5 av övcrgirngsbcstämmclscrna till lag (1990:000) om ändring i lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt skall belopp som anges i punkt 5 första 
stycket av anvisningarna till 22 §och som hiinför sig till tid före den 1 januari 
1991 inte tas upp som intiikt. 

11. Avyttras under tiden den 1 januari 1991 - 31 december 1999 fastighet 
som varit privatbostad sedan elen l januari 1991 tas som intäkt upp belopp 
som anges i punkt 5 första stycket första och andra meningarna av anvisning
arna till 22 *. Vad som sagts gäller dock inte om omkostnadsbeloppet beräk
nas enligt punkt 4 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1990:000) om änd
ring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

12. Avyttras fastighet som avses i punkt 11 tas som intäkt upp belopp som 
anges i punkt 5 första stycket tredje meningen av anvisningarna till 22 §,dock 
inte i den m{rn de värdehöjande {1tgiirdcrna hänför sig till tid efter utgången 
av i1r 1990. 

13. I fr<iga om fastighet som skall riiknas som privatbostad med hänsyn till 
förhMlandena vid utgången av [ir 1991 giiller följande. 

Skulle fastigheten vid tillämpning av iildre föreskrifter ha ingått i en för
viirvskiilla för vilken beskattnings{1rct börjat liipa före utgången av ilr 1990 
skall fastigheten hiinföras till niiringsverksamhet för den del av beskattnings
iirct som avser <'1r 1990. Punkt 6 av anvisningarna till 22 *skall inte tillämpas 
i detta fall. 

Har vid 1991 iirs taxering lager pf1 fastigheten tagits upp till lägre belopp 
iin anskaffningsviirdet eller återanskaffningsviirdct vid utg{mgcn av beskatt
ningsi1ret efter avdrag för inkurans tas skillnaden upp som intäkt av närings
verksamhet vid 1992 itrs taxering. 

Bcstammelserna i första-tredje styckena giillcr även del av fastighet. 
14. I fr<'tga om intiikt enligt punkt 16 av anvisningarna till 22 ~gäller vid 

1993-1995 lirs taxeringar i stiillet för vad som anges i punkten att underlaget 
för räntefördelningen multipliceras med 55. 70 respektive 85 procent av 
statsEmcriintan vid beskattningsårets ing{mg. 

15. Äldre föreskrifter i punkt 2 b av anvisningarna till 25 ~gäller i fraga om 
avdrag för vi"irdeminskning pit viirmepannor, hissmaskincricr och jämförlig 
maskinell utrustning som har anskaffats före ikrafttriidandet. 

16. Äldre föreskrifter ti!Himpas på markanläggning som har anskaffats 
före ikraftträdandet. 

17. I fri'1ga om utgifter som avses i punkt 15 av anvisningarna till 23 S tilläm
pas iildre föreskrifter pit utgifter före ikraftträdandet. 

18. I fri1ga om anslutningsavgift och anläggningsbidrag som avses i punkt 
17 av anvisningarna till 23 * tillämpas äldre föreskrifter på utgifter före 
ikraftträdandet. 

19. Äldre föreskrifter i punkt 8 första stycket av anvisningarna till 25 * giil
lcr i fraga om kostnader för reparation och undcrhiill som har utförts under 
bcskattnings{1r fiir vilket taxering skett <lr 1991 eller tidigare. 

20. Äldre föreskrifter i 32 * I mom. tredje stycket och punkt 11 av anvis
ningarna till 32 * tilliimpas fortfarande om anställningen har upphört före 
ikrafttriidandet. 

Prop. 1989190: 110 
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21. Vid sådana avyttringar som avses i punkterna 2 och 3 av övergångsbe- Bilaga 2 

stämmclscrna till lagen (1990:000) om änring i lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt skall de upphävda bestämmelserna i punkt 4 a av anvisningarna 
till 41 § alltjämt tillämpas. 

22. Vid 1992 och 1993 års taxeringar skall vid reduktion av det särskilda 
grundavdraget enligt punkt 1 tredje och fjiirde styckena av anvisningarna till 
48 * med pension respektive taxerad inkomst likställas inkomst av kapital 
enligt 3 * 14 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

Vid 1992. och 1993 års taxeringar skall det siirskilda grundavdraget även 
reduceras p{t grund av förmögenhet enligt de iildre bestämmelserna av
seende avdrag för nedsatt skatteförmåga i punkt 2 av anvisningarna till 50 § 
och - i fråga om makar - 52 * 1 rnorn. andra stycket. Vad som där sägs om 
fastighet, som avses i den äldre lydelsen av 24 * 2 mom. samt sådan bostads
byggnad med tillhörande tomt på jordbruksfastighet som används som bo
stad av den skattskyldige, skall avse sadan privatbostad som anges i 5 *andra 
och tredje styckena. 

Bestiimmelserna i första och andra styckena får inte leda till lägre särskilt 
grundavdrag än vad den skattskyldige skulk ha medgetts i grundavdrag en
ligt 48 § 2 mom. första-femte styckena och 48 * 3 mom. om dessa regler till
lämpats för denne. 

23. Vid tilliimpningen av bestämmelserna om räntefördelning i punkt 16 
tredje stycket av anvisningarna till 22. § vid 1992-1999 års taxeringar bortses 
i fraga om deliigare i handelsbolag. utöver vad som följer av femte stycket i 
nämnda punkt. frän ett negativt underlag för räntefördelning vid 1992. års 
taxering till den del detta negativa underlag överstiger 50 000 kronor. Vad nu 
sagts giiller inte i den mim delägarens nettouttag fdn bolaget (uttag utöver 
tillskott) under det bcskattnings<'lr som taxerats närmast före ~1r 1992 översti
git såväl hans skattepliktiga nettoinkomst fri111 bolaget (skattepliktiga in
komster utöver avdragsgilla förluster) som hans andel av bolagets resultat. 

24. Vid 1991 års taxering tilliimpas inte de äldre föreskrifterna i 35 * 
1 a mom. tredje stycket på handelsbolagsdcHigarcs förvärv friln bolaget av 
egendom som avses i 35 * 3 mom. i momentets lydelse intill den 1 juli 1990. 

25. I fritga om de nya bcstiimmclscrna i lagen skall. i den nl<ln dessa mot
svarar föreskrifter som upphLivs genom lagen och för vilka gällt övergimgsbe
stämmelser som fortfarande skulle kunna ha betydelse, dessa övergängsbe
stämmelser tilliimpas. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs i fräga om lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt 1 

dels att 4 a *. 7 * 12 mom .. I 0 * 2-6 mom. samt 19 § skall upphöra att gälla. 
dels att 1§.2 * J ... JQ mom .. 3 och 4 **· 5 §. 6 §I och 2 mom .. 7§ 3-6. 8 och 

Il mom .. 8§. 9§2mom .. 9a§.10§ I mom., lUa§, 11sImom .. 14§ l mom. 
samt övergängsbcstämmelserna till lagen (1985:363) om ändring i lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas nya best:immdscr. 2 s 12-16 mom. och 24--
30 §§ av följande lydelse. 

Nurnra11de lydelse Föreslagen lydelse 

I §" 
Till staten skall iirligen erläggas 

inkomstskatt enligt i denna lag giv11a 
bestämmelser. 

mo m. :i Om rnd som är att hän
föra Li!! skattepliktig i11ko111st och om 
beräkning lll' inkomst frå11 olika för
vän•skällor skall giilla l'ad i 17 § 
första och andra styckena samt 18-44 
§.~ kommunalskalle/agen (1928:370) 
är stadgat i den man inte annat följer 
av d~nna lag. 

Till imäkt lll' tillfällig fiirvän•s
verksamhet hänförs restituerad, av
kortad eller a1·skri1·en l'instdel11i11gs
skatt i den 111å11 avdrag har medgetts 
för skatte/I. 

(3 §första och andra styckena) 
Bestiimmelsema i 3 och 4 §§ samt 

64--66 §§ komm1111alska11elagen 
(1928:370) äger motsvarande till
lämpning 1·id taxering till statlig in
komstskall. 

2 § 

I m o m . Till staten skall årligen 
erläggas inkomstskatt enligt denna 
lag. 

2 111o111. Skattskyldig som avses i 
JO§ l 111om. skall erlägga statlig in
komstskall dels beräknad på grund
val Cl\' beskattningsbar inkomst för 
inkomst 111• 11iiringsverksamhet och 
inkolllst av tjäml (skatt på förvärvs
inkomsl) dels beräknad på inkomst 
ar kapital (skatt på kapitalinkomst). 

3 fil om. Skattskyldig so111 avses i 
JO a § skall erlägga stallig inkomst
skatt beräknad på gru11dml a\' be
skattni11gs/){lr inkomst för inkomsl av 
11äri11gs1·erksamhe1. 

l mo m. Bestämmelserna i 3-5, 
17-44, 65 och 66 §~ kommunalskat-
1elage11 (1928:370) tillämpas också 
1·id wxeringe11 till statlig inkomstskall 
i den män inte annat följer av denna 
lag. 

Prop.1989/90:110 
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Nuvarande lydelse 

I den m{m bestämmelserna i kom
munalskattclagcn eller i denna lag 
meddelade, med stadganden i kom
munalskattelagen likartade bestiim
mclser äga tilliimpning vid taxe
ringen till statlig inkomstskatt. skall 
likaledes anvisningarna till kommu
nalskattelagcn i motsvarande delar 
lända till efierriittelse. 

4 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 2 

Föreslagen lydelse 

I den mim hcstiimmelserna i kom
munalskattclagcn eller i denna lag 
meddelade, med stadgandcn i kom
munalskattclagcn likartade besti"1m
mclscr iir 1il/ii111pliga vid taxeringen 
till statlig inkomstskatt, skall även 
anvisningarna till kommunalskatte
lagen i motsvarande delar tilliimpas. 

Fiir ska11skyldiga so111 a1·ses i 10 a § 
giiller bestii111111elsema i fjiirde
nionde styckena. 

Beskallning.l'{)ret utgörs av det rii
kensk11psclr som slutat niir11111s1 före 
taxeringsåret. I fråga om verksamhet 
pil 1·i/ken bokförings/agen inte är till
lii111plig får beskallningsåret avse -
1110111 kalenderår - räkenskapsår so111 
0111j(111ar tiden den I 111aj--den 30 
april, den I juli-den 30 juni, den 
I september-den 31 augusti eller tid 
so111 r11ligt 12 ~första stycket bokför
ings/agen 111edgirits för 111111w1 av den 
skal/skyldige hedril'l!n verksamhet. 

11/1 inkomst hänförs till smn111a 
fiirviirl'skii/la. 

Till intiikt a1· näring.n•crksamhet 
riiknas - 11tö1·cr vad som följer Il\' 

fiirsw och andra styckena - löpande 
kapiwlal'kastning, vinst (realisa-
1io11.1'l'ins1) 1·id icke yrkesmiissig av
yttring m· tillgångar och förpliktelser 
sa111t /011erii·inst som inte är fi·ikallad 
från beskattning t.'n!igt 19 ~ kommu
nalsk a tlrlagen. 

Uti.hw l'llli som följer ai'fiirsta och 
andra styckena medges avdrag för 
riintelllgifi och - med den begräns
ning so111 anges i 14 mo111. - förlust 
(realisatiomfiirlust) 1·id icke yrkes
miissig avvttring a1• tillgångar och 
förpliktelser. Awlrag medges inte för 
utgifier för inköp av lottsedlar eller 
för andra liknande insatser i lotleri. 

Beräkningen av intäkter och lll'

drag so111 ai·ses i sjätte och sjunde 
styckena sker enligt bestämmelserna i 
3 * 7-11 mom. och 24-30 **i tillii111p
liga delar. 

Punkterna 3-5 av anvisningarna 
till 21 § kommwwlskattelagen tilläm
pas inte. 

Prop. 1989190: I 10 
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4 mo m .'' Rcst;immelserna i 4 mo m. Bestämmelserna i Bilaga 2 
andra-ä1to11de styckena - - - annat andra-sj1111dc styckena - - - annat 
jårsiik ringsholag. försiik ri11g~Jöretag. 

Vad nu sagts giiller lKksii vid fusion mellan stadshypoteksföreningar samt 
dit ett försiikringsbolags hela försiikringsbeständ övertagits av ett annat för
siikringsbolag. 

Restilllerad. al"kortad eller avskri-
1·01 skatl, som enligt I mom. andra 
s1ycket skulle ha utgjort skatlepliktig 
i11tiikt fiir det iirerlätamle företagei. 
skall i stiillct wgiira skallepliktig i11-
tiik t för det ii1wtaga11cle företaget. 
Vidare ji)r del ii1·erwga11de förclaget 
1/l·drag fiir skatl som skulle ha vari! 
m·t!mgsgill för det Öl'erlå1a11dc före
taget rnligt ../ ~- 'v'acl nu sagts giiller 
också del elt försiikringsbolags hela 
försiikri11gshes1ä11d ö1·ertagi1s il\' ett 
a111wt försiikringsholag och del öi·er
lätant!e holagel inte /ar upp be/oppe! 
till beskattning respekth·e 111·s1år från 
atl yrka avdrng. 

Ö1wlå1s aktie i aktiebolag eller 
andel i handelsbolag. ekonomisk 
förening eller utliindskt bolag till 
svenskt företag inom samma kon
cern. skall - diir ej annat fijljer ar ln.'
s1ii111111clsema i 35 .~ 3 1110111. å1to11de 
.1·1yck el ko111111u1wlska1tl'lag<'11 
( 1928:370) - heska1111i11g ai· realis11-
tio11sri11st inte iiga rum, om moder
företaget i koncernen iir aktit.~bolag 
eller ekonomisk förening och den 
överlatna aktien eller andelen inne
has som ett led i a1111a11 koncernens 
verksamhet ä11 förl'llltlli11g a\' faslig
het, 1•iirdepapper eller 1111111111 därmed 
likar/ad lös <'gl'!ldom. I fall som 11u 
a1·se.1· skall del företag som över1agit 
aktien eller 1111delc11 anses ha förviir-

Bestämmelserna i .1ju11de s1ycke1 
förs/a och a11dra meningarna gäller 
också då en juridisk person icke yr
kesmässigt ö1·erlåter egendom eller 
rättighet som avses i 25-30 H lill rn 
annan juridisk person s1h•ida överlå
telsen sker med förlust och före/agen 
iir moderföre/ag och dotterföretag 1'1-
ler sttlr u11der i huvudsak gemensam 
lctl11i11g. Vidare giiller i 1111 avsedda 
fall bestämmelserna om viirdeminsk-
11i11gsavdrag m. m. i tredje och femte 
styckena. 

Bestiimmelsema i sjunde stycket 
första och andra meningarna gäller 
1•itlare om aktie i aktiebolag eller an
del i handelsbolag, ekonomisk för
ening eller utländskt bolag ih•erlåts 
till elt svenskt företag inom samma 
koncern såvida moderföretaget i 
koncernen är elt aktiebolag eller en 
ekonomisk förening och den övcr
btna aktien eller andelen innehas 
som ett led i koncernens verksam
het. Sker överlåtelsen till ett ut
ländskt företag. kan regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer medge befrielse från beska1t-
11ing för l'inst. 
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vat de11 1·itf drn tidpu11kt uch för dm 
anskaffi1ingskust11t1d som giillt för 
det före111g som ih·erlåtit aktie11 eller 
a11tfele11. Om överlMelsen sker till 
utländskt företag, kan regeringen el
ler myndighet som regeringen be
stiimmer medge befrielse frfo1 reali
sations1·i11.1·tbesk at111inge11. Bestiim
melsema i detta stycke 0111 beskatt
ning m· realisatiom'l'i11st tilliimpas 
iiven i fråga om 1/\'tfrag för realisa
tiomjärlust. A1·drag för realisations
förlust får dock i11te i 11ågot fi1ll göras 
pä ru11d av m·yttringar a1· aktier eller 
wzdi:lar till utländskt ko11<.:emf öret ag. 

Utskiftar svenskt aktiebolag eller 
svensk ekonomisk förening en till
gäng och skulle 1·id en fiirsiiljning lll' 

tillgången köpeskillingm ha varit 
skattepliktig i fön·iin·.1·kiillan. anses 
bolaget eller föreningen ha åtnj111it 
skauepliktig inkomst som om till
gtmgen sålts till ett pris motsvarande 
tillgängens verkliga viirde vid ut
skiftningen. Vad nu sagts gäller inte 
vid utskiftning i samband med sadan 
fusion som avses i första stycket. 

Har aktiebolag eller ekonomisk 
förening mottagit utdelning i form ar 
tillgång. för l'ilke11 det utdelande 
företaget vid avyuring skulle ha be
räknat vinst eller förlust rnligt 35 och 
36 ** kommunalskauelagen. och iir 
mollaga11de företag frikallat fr1l11 
skattskyldighet för 11tdclni11ge11 enligt 
7 * 8 mom., skall skaltepliktig reali
satio11.1Tinst eller a1·dragsgill realis11-
tiomförlust 1·id 111y11ring lll' till
gången liksom 1·iirdemi11sk11i11gsal'
drag beriikna.1· som om det 111del1111de 
företaget och det mottagande företa
get utgjort en skattskvldig. 

Föreslagen lydelse 

Utskiftar svenskt aktiebolag eller 
svensk ekonomisk förening en till
girng skall bolaget eller föreningen 
beskattas som om tillgangen sålts till 
ett pris motsvarande tillgangens 
verkliga viirde vid utskiftningen. 
Vad nu sagts gäller inte vid utskift
ning i samband med sådan fusion 
som avses i första stycket. 

8 nwm. 11 ' Har en kooperativ förening av vinsten av sin kooperativa verk
samhet liimnat rabatt eller pristilliigg i förh<lllande till gjorda köp eller för
säljningar, medges avdrag för denna utdelning. 

En kooperativ förening. 1•ars hu- En kooperativ förening har också 
1·udsakliga l'erkrn111/11:t lll'.IW rörelse. riitt till avdrag för utdelning på för-
har ocksä rätt till avdrag för utdcl- lagsinsatser som avses i 5 kap. lagen 
ning som lämnas i förhällwule till in- ( 1987:667) om ekonomiska för-
hctalda insatser mligt lagen eningar. 
( 1987:667) om ekonomiska för-

Prop. 1989/90: 110 
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eningar. I fnlga 01n andra insatser iin 
ji:irlagsinsat.H'r 111edges c111etlertid inre 
111·dmg till elen d<'I dct 11tdelat!c hclop
pd tilljiillcr ncigon so111 enligt 7 .~ 
S mom. inte iir sk11t1skrldig för utdel
ningen. ,\\'ser denna del m· 11tdel
ninj!.<'ll hiig.1t /(I procent 111· wclel-
11i11g1•11 pil a111w1 ii11 jhrfagsinsatser iir 
dock wclel11i11gen i sin helh<'I lll'

t!ragsgill. 
Ar en ekonomisk förening direkt 

eller indirekt centralorganisation för 
kooperativa föreningar, rilka.1· 1·erk
sa111h<'t h111·111lsakligen 111·ser r6rclse. 
har centralorganisationen - ii\'cn om 
den inte iir kooperativ enligt tionde
toljie styckena nedan - riitt till av
drag för utdelning p~1 förlagsinsatser. 
0111 n•11tmlorga11isatio11cns rcrksc11n
het h111·11dsakligc11 lll'Sl'I' rr)relsc med
ges 111·drag rid hcriikning a1· inkomst 
hiirar. / a111wt jitll 111<'dgcs a1·drag vid 
hcriikning ar inkomst m· kapital. Är 
föreningen ett förvaltningsföretag 
enligt 7 * 8 1110111. tredje stycket skall 
det avdragsgilla beloppet minskas 
med den del av utdelningen som för
anlett frikallelse fr<in skattskyldighet 
enligt niimnda stycke. 

Avdrag för utdelning fär göras i 
endast 1•n fiin·iin·skiilla och skall 
avse det riikenskapsiir som utdel
ningen hiinför sig till. 

1h·tlrag medges endast 0111 före
ningen 1·isar all .fårllfsii11ni11gar för 
m·dmg fiir<'ligger. Yrkande 0111 m•
dmg skall göras pcl siirskild blankell 
enligt Jim1111liir som rikssk1111ererker 
/{1st.\'fiiller. 

JO 1110111. 1c Al'kastning a1· ti/1-
gclngar ingtiendc i aktiejimd utgör in
komst ar kapital jör fonden. 

i\kti<'Jimt! jilr göra m·drag jiJr llf

tlelning pä andel i Jimdcn såsom för 
riinra på giild. /11·clragct skall anses 
belöpa pä det riikenskapstlr l'llflill llf
de/11ingc11 hiinfiir sig iircn 0111 Il/del
ningen 111/Jeralas till anddsiigama 
fårs/ under diirpå .fiiljande riiken
skapsår. 

Föreslagen lydelse 

Är en ekonomisk förening direkt 
eller indirekt centralorganisation för 
kooperativa föreningar, har central
organisationen - iiven om den inte är 
kooperativ enligt nionde-elfte styck
ena nedan - riitt till avdrag för utdel
ning pt1 förlagsinsatser. Är för
eningen ett förvaltningsförctag en
ligt 7 * 8 mom. andra stycket skall 
det avdragsgilla beloppet minskas 
med den del av utdelningen som för
anlett frikallelse från skattskyldighet 
enligt niimnda stycke. 

Avdrag för utdelning skall avse 
det riikenskapsår som utdelningen 
hiinför sig till. 

I 0 111 om. Vid inkomstberäk
ningen jiJr efl investmemföretag gäl
ler, wöver vad som följer av övriga 
bestämmelser i denna lag, 

I. au hiinsyn ime tas till 1·inst eller 
förlust 1·id {ll'J'ltring en• aktier och 
andra värdepapper so1l1 a1•ses i 27 § 
/ 1110111 .• 

2. au som in'täkt tas upp 1,5 pro
cem ai· viirdet vid ingången m• be
ska11ni11gsäret m· sådan egendom 
som m·ses i punkt I m·an, 

Prop. 1989190: 110 
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(8 s FAL) 
Ett aktiebolag. som är fåmans

företag vid i11gången av förluståret 
(ingångsdagen) eller vid utgången av 
det bcska1111i11gsår för l'ilket taxering 
skall ske (wgångsdagen), har inte 
rätt till förlustavdrag om 

I. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget på utgångsdagen 
iigs av en person som på ingångsda
gen inte ägde aktier med så stor an
del i röstetalet eller 

2. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget på utgångsdagen 
Ligs av två eller flera personer som 
inte iigde dessa aktier på ingångsda
gen. 

Aktier som förvärvats genom 
emission med lika rätt för .aktie
iigarna anses vid tillämpning av 
första stycket 2 ha iigts vid den tid-

Föreslage11 lydelse 

3. att m•drag för riintafår giiras 1'n
dast till den del räntan överstiger i11-
täkten enligt punkt 2 samt 

4. alf avdrag får göras för utdc:l
ning som företaget har beslutat för 
beskattningsåret, dock inte med så 
stort belopp alf det föra11leder u11der
skott. 

Med investmentföretag 1n-.1·es eu 
svenskt aktiebolag eller en srensk 
ekonomisk förening, som llleslu
tande eller så golf som llleslwa11de 
fön·altar värdepapper eller likartad 
lös egendom. vars uppgift l'iise11tli
gen iir att genom ett i·älfördelat 1•är
depappersinnelw1· erbjuda aktie- el-

. ler a11delsiigare riskfördel11i11g och 
vars aktier eller andelar ägs av el/ 
stort antal fysiska personer. 

Vad som föreskrivits för i11vest
men1företag gäller också för andra 
aktiefonder än allema11.1jä11der. 

I 3 m o m. Avdrag jår intf' göras 
för ett fåmansföretags kostnader för 
sådana förmåner som m·ses i punkt 
14 av anl'isningama till 32 .~ kom111u
nalskattelage11 ( 1928:370). 

1 5 mo m. Ett aktiebolag. som är 
fåmansföretag vid utgångl'n av be
skattningsåret I utgångsdagen) e lkr 
vid i11gå11gen av det 11ärmast fiire
gående beskattningsåret (i11gå11gsda
gen), har inte rätt till al'llrag för un
derskott som a1•ses i 26 § kom1111111al
ska1telage11 (1928:370) om 

I. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget på utgångsdagcn 
ägs av en person som på ingtmgsda
gen inte ägde aktier med så stor an
del i röstetalet eller 

2. aktier med mer än hälften av 
röstetalet i bolaget på utgångsdagen 
ägs av två eller flera personer som 
inte ägde dessa aktier på ingfö1gsda
gen. 

Aktier som förvärvats genom 
emission med lika rätt för aktie
ägarna anses vid tillämpning av 
första stycket 2 ha ägts vid den tid-
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punkt dii aktidigarcn förviirvade de 
aktier som utgör grunden för hans 
förviirv genom emissionen. 

Med iigare till aktier avses fysisk 
person som - direkt eller genom för
medling av juridisk person - äger el
ler p<I därmed jämförligt sätt inne
har aktierna. 

Vid bedömningen av ägarförhal
landcna i ett bolag skall 

I. den som är aktieägare pft in
gfmgsdagcn och samtliga närstående 
till denne anses som en enda iigarc 
och 

2. aktier. som förviirvats av någon 
som si1viil pä ing;"mgsdagen som vid 
förvärvstillfället var företagsledarc i 
bolaget. anses ha iigts av denne även 
på ing[mgsdagcn. 

Som närstt1cndc räknas föriildrar. 
far- och morföriildrar. make. av
komling eller avkomlings make samt 
syskon eller syskons make eller av
komling. Med make avses även ef
terlevande make och med avkom
ling iiven styvbarn och fosterbarn. 
Förh{1llandena vid förviirvstillfällct 
är avgörande för om en person skall 
anses som niirst~1cndc. 

Har bolaget inte bedrivit nägon 
verksamhet p{1 ing;lngsdagen för rät
ten till förlustavdrag bedömas med 
hiinsyn till iigarförh[1llandena vid 
den tidpunkt under förluståret dä 
verksamheten p[1börjades. 

Vad som siigs om aktiebolag och 
aktier i s[1dana bolag giiller ocksii be
triiffande ekonomiska föreningar 
och andelar i siidana föreningar. 

Beteckningarna famansföretag 
och företagslcdare i fiimansförctag 
har elen betydelse som anges i 35 § 
I a 11wm. _1jwule stycket a) samt åt
tonde stycket kommunalskattelagen 
(1928:370). 

Föreslagen lydelse 

punkt d{1 aktieägaren förviirvadc de 
aktier som utgör grunden för hans 
förviirv genom emissionen. 

Med iigare till aktier avses fysisk 
person som - direkt eller genom för
medling av juridisk person - äger el
ler pt1 därmed jiimförligt siitt inne
har aktierna. 

Vid bedömningcn av ägarförhål
landena i ett bolag skall 

I. den som är aktieägare pi1 in
gilngsdagcn och samtliga niirstående 
till denne anses som en enda ägare 
och 

2. aktier. som förviirvats av nf1gon 
som siiväl pil ingimgsdagen som vid 
fiirviirvstillfället var företagsledare i 
bolaget, anses ha iigts av denne även 
pä ing{rngsdagen. 

Som närstilende räknas föräldrar, 
far- och morföräldrar. make. av
komling ellcr avkomlings make samt 
syskon eller syskons make eller av
komling. Med make avses även ef
terlevande make och med avkom
ling även styvbarn och fosterbarn. 
Förhitllandena vid förvärvstillfällct 
iir avgörande för om en person skall 
anses som närstående. 
Har bolaget inte bedrivit nägon 
verksamhet på ingångsdagen fr'1r riit
ten till förlustavdrag bedömas med 
hiinsyn till iigarförhMlandena vid 
dt!n tidpunkt under förlustaret d{1 
verksamheten pi1börjadcs. 

Vad som siigs om aktiebolag och 
aktier i sädana bolag gäller ocksit bc
träffande ekonomiska föreningar 
och andelar i sådana föreningar. 

Beteckningarna fömansföretag 
och företagsledare i fåmansföretag 
har den betydelse som anges i punkt 
/./ m· anl'isningarna ti/132 § kommu
nalskattclagcn ( 1928:370). 

I mo m. Till intäkt lll' kapital räk
na.1· löpande m-kastning, l'inster och 
annan intäkt som härrör från egen
dom, i den män i111äkten intt' iir att 
hänföra till näringsverksamhet. Hit 
hiir /Jland annat 
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(39 § I mom. andra stycket KL) 
Fysisk person får göra avdrag för 

förvaltningskostnadcr endast till den 
del dessa överstiger I 000 kronor un
der beskattningsåret. 

(anv. till 36 § KL p. 5) 
Avdrag är icke i något fall medgi

vet för utgifter för inköp av lottsed
lar eller för andra liknande insatser i 
lotteri. 

Föreslagen lydelse 

riinta på banktillgodohawmden, 
obligatio11er och andra fordri11gar, 

111del11ing på aktier och and('lar, 
vinst (realisationsvinst) vid icke yr

kesmässig m'yttring av tillgångar och 
förpliktelser, 

ersätlning 1•id upplåtelse av privat
bostad, 

/o11eril'inst som inte iir frikallad 
från beskallning rnligt 19 !$ komm11-
11alska11elagen ( 1928:370). 

All wdelning och vinst 1'id försälj
ning av aktier i vissa fall skall hän
föras till i11komst av tjänst framgår av 
12 mom. 

2 mo m. Från i11tiikt av kapital får 
al'llrag göras för omkost11adcr för in
tiiktema.1·förviirl'llnde samt för rii111e-
111gift och förlust (realisatiomjiJrlusl) 
vid icke yrkcsmiissig avyt1ri11g av 1ill
gångar och förpliktelser i den mån 
inle a11nat a11ges i 30 !$. allt under för-
11/sällning all avdrag inte skall göras 
från inliikt av näringsl'crksamhet. 

A 1•drag för realisationsförlus1 
medges med 70 procrnt av förluslen, 
i den mån inte annat anges i 27 eller 
29 .~. 

Riin1e111gif1 får endast dras av till 
70 procent av beloppet. Riinlelllgiji 
får dock l//an begränsning dras av 
från riinteintiikt. Till riinteimiikter 
hänförs diirvid inte löpande lll'kasl
ning på lillgängar som avses i 27.li. 
Uppkommer överskjlllande räntelll
gijier får fiir beskallningsår högst 
100 000 kronor dras av Ulan begräns
ningen. För skattskyldig som inte 
fvllt 18 år skall den sistnämnda grän
sen vara I 0 000 kronor. 

All i vissa fall ytterligare riintrnt
gifter får dras av lllan begränsning, 
framgår av 4 och 12 mom. 

Förvaltningskostnadcr får dras av 
endast till den del de överstiger I 000 
kronor under beskattningsåret. 

Avdrag medges illle för utgifter för 
inköp av lottsedlar eller för andra 
liknande insatser i lotteri. 

3 m o m. För privatbostad, som 
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( am. till 39 * KL p. 3 andra stycket) 
Med kapitaltillskott 

- - - siisom kapitaltillskott. 

(anv. till 25 * KL p. 9 andra stycket) 
Baiik nar skauskyldig i11tiikt av an-

1111n fi1sriglzl'I enligt 24 § 2 1110111. 111rn 
har clrn skauskyldige fiir clrct fiire be
skalfningsärcr bcriiknat i11tiikren cn
ligr 2../ .~ I 1110111. eller 2 § 71110111. la
gen I 19../7:576) 0111 srallig inko111.1·1-
st:arr 111ecl ri//iimp11i11g <11' hokfåri11gs-
111iis.1iga grunder. skall avdrag för be
skattnings{1rel medges for giildriinta, 

Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 

arse.1· i 5 .~ ko11111111nalskattelagen Bilaga 2 
( /92H:370), haiik11as i111c något för-
11ul11.1Tiirde föreger brukande. 

lntiikt m· whyming eller an11an 
uppltltclsc skall tas upp som i11tiikr av 
kapital. Sådan i11tiikt kan härröra cx
c111pclris från amlrahandsllthyr
ningar, a1·yttringar al' alster eller na
turtillgångar frd11 fasrighctcn samt 
från upplårelser för 11pplagsplats, för 
niiring.1·1·crk.rn111/u-'t eller dylikt. Det
samma giiller i tillämpliga delar mot
.1'\'arwule intäkter a1• hosradsliigc11he
rer som in11ehas med hyresrätt. 

A1·drag fri/11 i111iikr som 11\'ses i 
detta munu·nt medges 111ed ../ 000 kro
nor för l'llrjc pril'lltbostad 0111 i111e in
tiikten uppburits från utlzyrarcn.1· eller 
lzo110111 niirs1åcndcs arbetsgil'llrc eller 
uppdragsgil'llre. I fråga 0111 s111åhus, 
som i11nl'lws med iiganderiill, medges 
lziirllfiil'cr al'drag med 20 proce/lf av 
lzyresillliikten och i ö1·riga fall med 
den dt'I av u1/zyrarens hyra eller a1·gift 
som belöper på vad so111 uthyrts. Vid 
beräkning m· il\'{fragsgill al'gift heak-
1as ham såda11a al'gif1er och andra in
betalni11gar till bostad.1fiircning eller 
ho.1·1adsaktiebolag. so111 inre är att 
1111.1·e som kapiraltillskott och som inte 
översliger 111dclni11g som skett annor
ledes iin i .f'iirlulllande till innelull'lla 
andelar i föreningar eller aktier i bo
laget. 1\\·drag medges inte med högre 
belopp iin lzyresi111iiktrn i fråga. 

Vad som sagts gäller dock ej i ji1ll 
som m·sC's i punkt l../fem/e stycket m· 
a11l'isningama till 32 § ko11111111nal
.1kattclagc11 I /92H:370J. 

Med kapitaltillskott 
- - - sf1som kapitaltillskott. 

I se/dam ji1ll .1·0111 avses i föregående 
stycke giiller ridare att avdrag för be
skattnings:lret skall medges för 
.1k11ldrii11ta. som har betalats det 
förcg{1ende {1ret men upptagits som 
utgi1cnde fordran för det äret, me
dan ~1 andra sidan avdrag inte skall 
medges för skuldriinta som betalas 
under beskattnings[1ret men har re- 56 
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som har betalats ciet föregående t1ret 
men upptagits som utgi\ende fordran 
för det fm:t. medan {t andra sidan av
drag inte skall medges för gäldränta 
som betalas under beskattnings;het 
men har redovisats som utg{1ende 
skuld för det föregf1ende {1ret. 

(anv. till 39 * KL p. 5) 
Avdrag si1som för riinta far göras 

vid {1terbetalning av sädant statligt 
bidrag som avses i punkt 7 av anvis
ningarna till 24 *·Avdrag för inte gö
ras med större belopp iin som tidi
gare har avriiknats friin erlagd riinta. 

Föreslagen lydelse 

dovisats som utgående skuld för det 
föreg[1ende året. Vad 1111 sagts tillä111-
pas pcl motswmmde sätt i fråga om 
inkomstränta som hiinförts till fastig
heten. 

Äger fastighet so111 är privatbostad 
del i sa111fiillighet, SO/Il al'ses i 41 a § 
ko11111111nalskattelagen ( 1928:370), 
tas so111 intäkt ar kapital 11pp dels så
dan intäkt so111 avses i p11nkt 2 av a11-
1·1sningarna till paragrafen i den 111ån 
den utgör avkastni11g ill' kapital och 
örerstiger 300 kro11or, dels sådan lll
delning som avses i p11nkt 4 av am·is
ningarna till sa111111a paragraf. 

..f m om. Avdrag s<lsom för ränta 
får göras vid iiterhetalning av sådant 
statligt bidrag som avses i punkt 3 av 
anvisningarna till /9 * kom1111111al
skattelage11 (1928:370). Avdrag får 
inte göras med större belopp än som 
tidigare har avriiknats från erlagd 
ränta. 

Vid riinteförde/11ing enligt punkt 
16 a1· am·is11ingama till 22 § ko111m11-
nalska1telagen får ardrag göras som 
för ränta med samma belopp som 
skall tas upp so111 i11tiikt i niirings
verksa111het enligt anvisningsp11nk
ten. En skal/skyldig som är beri:itti
gad till sådaflt al"(frag ftlr, lllöver vad 
som följer m· 2 mom. tredje stycket, 
göra .fullt avdrag för riiflleWgifter 
med högst ett belopp som motsvarar 
statsltlneriifllan l'id årets ingång m11!
tiplicerad med reduceringen a1• vär
det ptl fastigheter enligt 6 .~ andra 
stycket lagen (/990:000) om skattelll
jiimningsresen· eller, sål'ill gäller del
ägare i lumdelsbolag, p11nkt 16 tredje 
stycket m· a11visni11garna till 22 § 
kom111unalskattelagen. Gränsen för 
full ll\'{lragsriitt får dock inte höjas 
med större belopp än riintef ördel
ningsbeloppet. · 

Med ränteutgift jii111stiills ä1·en 
to111trii11sargiild och kostnader för 
återbetalning m· lån i förtid. Mot.1Ta
rande gäller fur sådan riimeför111ån 
som enligt punkt JO av anvisningarna 
till 32 * nyss nämnda lag skall anses 
som betald riinta. 
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( 41 * tredje stycket KL) 
I fråga 0111 inkomst m· annan fas

tiglu.:t som ime skall beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder samt in
komst av kapital gäller beträffande 
ränta som har erlagts i förskott att 
avdrag inte medges för den del av 
räntan som belöper på tid efter be
skattnings<'lrets utgång. För ränta 
som enligt denna bestämmelse inte 
kunnat dras av omedelbart medges 
avdrag med lika stora belopp varje 
år under återstoden av den tid som 
förskottsbetalningen har avsett. 

Föreslagen lydelse 

6 m o m. Beträffande ränta som 
har erlagts i förskott gäller att av
drag inte medges för den del av rän
tan som belöper på tid efter beskatt
ningsårets uig""iing. För ränta som en
ligt denna bestämmelse inte fått dras 
av omedelbart medges avdrag med 
lika stora belopp för år räknat under 
återstoden av den tid som förskotts
betalningen har avsett. 

Utgår i samband med förvärv av 
en fordran räntekompensation, som 
a1•scr upplupen men iflle förfallen 
ränta, iir den inte en a\'dragsgill rän
teutgift. lllan skall anses wgöra en del 
av anskaffningsutgiften för f ord
ringen, som får dras av vid beräkning 
av realisationsvinst när fordringen 
avyttras. 

I 2 m o m. Delägare i fåmansföre
tag får göra f11llt avdrag för rä11telll
gifter ll/Ö1'er vad som följer av 
2 mom. tredje stycket, med högst ett 
belopp som motsvarar statslå11erä11-
tan vid beskattningsårets ingång plus 
fem procentenheter multiplicerad 
med s111111111111 m· den ska1tskyldige.1· 
anskaffizingskostnad för aktierna, 
lämnade ol'illkorliga aktieägartill
skott och. i förekommande fall, an·s
oclz gåvoskall som den skattskyldige 
har betalat i anledning ai· fön·iirv av 
aktierna. 

Om wdelning på aktier i f åmans
företag överstiger ett belopp som 
motsvarar statslåneriintan vid be
skattningsårets ingång plus fem pro
centenheter multiplicerad med den 
skattskyldiges anskaffningskostnad 
för aktierna och lämnade ovillkorliga 
aktieägartillskott, skall överskju
tande belopp tas upp som intäkt m· 
tjämt. 

Understiger wdelningen visst år 
det högsta belopp som får ws 11pp 
som inkomst av kapital, ökas det be
lopp som senare år får tas upp som 
inkomst m• kapital i motsvarande 
mån (sparad wdelning). Belopp 
motsvarande kvarstående sparad llt
de/ning läggs till anskaffningskostna-
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den rid beräkning enligt föregående 
strckc. 

\lid försiiljning m· aktier i jilmans
företag skall hiiljien a1· realisations
vinsten. sedan realisation.1'l'insten 
minskats med kl'tlrstående sparad lit
delning, tas upp som intäkt av tjänst. 

Vad 1111 sagts gäller ären under de 
närmaste tio åren efter det att ett före
tag upphört att vara fåmansföretag, i 
fråga om aktier som den skattskyl
dige eller någon honom närstående 
ägde. då det upphörde att rnra få
mall.lföretag eller förvärrnt med stöd 
av sådana aktier. 

Med aktier likställs 1·id tillämpning 
m· andra-femte styckena andra så
dana av företaget utgivna finansiella 
instrument som ll\'Ses i 27 §. 

Reglerna om utdelning och realisa
tionsvinst i de/la moment tillämpas 
endast om den skattskyldige eller nå
gon honom närstående varit verksam 
i företaget i betydande omfattning 
under de senaste tio åren. Reglerna 
gäller dock så länge den skal/skyldige 
eller någon honom närstående i bety
dande omfatllling är eller under de 
senaste tio åren varit verksam i annat 
fåmansföretag som bedriver samma 
eller likartad 1·erksamhe1. 

Om den ska11skyldige visar ull ut
omstående i betydande omjimning 
äger del i företaget och har rätt till lll
delning. skall hestiimmelserna om ut
delning och realisationsl'inst i della 
1110111e/l/ inte tillämpas. om inle siir
skilda skiil jiJreligger. Hiin•id beaktas 
även förhållandena under den se
naste tioårsperioden. Med utomstå
ende ll\'ses sådana personer pä l'ilka 
enligt .1j11nde stycket reglerna i detta 
moment inte skall tillämpas. 1 fråga 
om realisationsvinst tillämpas reg
lerna inte heller i den mån den skal/
skyldige risar all vinsten med hänsyn 
till gjorda liineu11ag. a/l/al amtiillda. 
holagets 1wk.rnmhe1 och tillgångar 
samt ö1•riga omständigheter uppen
barligm inte kan w1.\'C's hänförlig till 
den skattskyldiges eller niirstäendes 
arhet.~insats. 

Om någon av den skattskyldiges 
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make eller ham under 18 år eller-så
vitt gäller barn under i 8 år - förälder 
eller syskon under 18 år är eller un
der de senaste tio åren har wirit verk
sam i företaget i betydande omfatt
ning skall intäkten tas upp hos den av 
den skattskyldige och nämnda per.1·0-
ner som är eller varit verksam i före
taget och har den högsta beskatt
ningsbara inkomsten om man bortser 
från inkomst som avses i detta mo
ment. 

Med verksamhet eller aktieinnehm· 
i ett företag likställs verksamhet eller 
aktieägande i annat företag inom 
samma koncern. 

Vad som förstås med fåmansföre
tag och närstående framgår av punkt 
14 a1• anvisningarna till 32 § kommu
na/skatte/agen ( 1928:370). Vid be
dömningen av om ett aktiebolag iigs 
av ett fåtal personer skall dock så
dana delägare anses som en person, 
som .1jäfra eller genom någon närstå
ende är eller under den senaste tioårs
perioden har 1•ari1 verksam i företa
get i betydande omfattning. 

i 3 mo m. Avsllllas verksamheten 
i en förviin·skii//a inom inkomstsla
get närings1•erksamhe1 och uppkom
mer underskott i f örvärvskä/lan vid 
taxeringen för det år då 1wksamlze
ten upphör, får m·drag för wzderskot
tet ske enligt vad som gäller för reali
sations[ örlust vid närmast följande 
taxering. I den mån den skal/skyldige 
yrkar det får avdraget dock göras vid 
de trå närmast diirefier följande taxe
ringarna. 

Vad nu sagts gäller dock inte i 
fråga om .1jiifrstiindig näringsverk
samhet i wlandet eller när den skatt
skyldiges verksamhet i ett handelsbo
lag upphör genom all andelen över
låts. 

Bestämmelserna i punkt I första 
meningen och punkt 2 m· am'isning
arna till 26 § kommwzalskattelagen 
( 1928:370) tilliimpas också i fall som 
m'.1·es i första stycket. 
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Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges ink<H~1stcr ji·ån olika 
fön·iirvskiillor. minskat i förekom
mande fall med s[idant avdrag som 
avses i 4 och 411!$§ utgör taxerad 
inkomst. 

Den taxerade i11ko111ste11 mTundas 
nedåt, för skattskyldig som arses i 
JO!$ I 1110111. till hell hundratal kronor 
och för annan skullskyldig till helt 
tiot11l kronor. 

Föreslagen lydelse 

Sammanlagda beloppet av den 
skattskyldiges inkomster av närings
verk.rnmhet och tjiinst. minskat i 
förekommande fall med sådant av
drag som avses i 4 §. utgör taxera cl 
inkomst. 

6 § 
I 1110111. 1" Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger, såframt ej annat 

föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade på grund av 
överenskommelse eller beslut. varom i 20 och 21 §§sligs: 

a) fysisk person: a) fysisk person: 
för inkomst som avses i denna lag dels för inkomst som avses i denna 

enligt de grunder som anges i 53 § lag enligt de grunder som anges i 
I mom. a kommunalskattelagen 53 § 1 mom. a kommunalskattclagen 
( 1928:370) s111111. s:1vitt-avser tid un- (1928:370). 
der vilken han ej v;irit bosatt här i ri- dels s{1vitt avser tid under vilken 
ket, för inkomst genom utdelning pil han ej varit bosatt hlir i riket. 
andelar i svenska ekonomiska för- för inkomst genom utdelning på 
eningar: andelar i svenska ekonomiska för

eningar: 
fiir rinst 1•id avyt1ring av pri1•a1bos

tad hiir i riket eller av egendom som 
m·ses i 26 !$ och som innefatlar nyt1-
ja11deriit1 till e// hus eller del av el/ hus 
hiir i riket; 

för vinst 1·id avy1tri11g dels av aktier 
och andelar i andra svenska aktiebo
lag. handelsbolag och ekonomiska 
förrningar än sådana som m·ses i 2 .9 
7 mom .. dels a1· konrertibla skulde
brel' som utgivits av svenska aktiebo
lag och dels a1• sådana lll' n·enska ak
tiebolag utjlisw optionsriitter som av
ser räl/ till nyteckning eller köp av ak
tie och blil'it utfiista i förening med 
skuldebre1', om ö1·erlåtaren vid något 
tillfälle under de tio kalenderår som 
niir111ast föregätt det år då ai·yttringen 
skedde haft sitt egentliga bo och hem
rist hiir i riket eller stadigvarande vis
tats hiir; 

b) svenska aktiebolag lH:h sädana bolag, som enligt siirskild författning äro 
skyldiga att avstå sin vinst. ekonomiska föreningar. samebyar, samfund, stif
telser. verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock såvitt 
giiller s~1dana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jäm-
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förligt siitt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten tax- Bilaga 2 
erats s;lsom sLirskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller regle
ringssamfällighet: 

för all inkomst. som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats; 
c) utliindska bolag: c) utländska bolag: 
för inkomst 111• hiir beliigen faslig- för inkomst som hiinför sig till fas-

het; tighet eller fast driftställe här i riket; 
ji')r inkomst av rörl!lse, som hiir be-

drii·its från fast driftsriille; 
för vinst vid icke yrkt's111iissig av

yttring m· ji1stight't el!a rörelse här i 
riket t'ller tillbt'hiir till si/dan ji1stighet 
eller rörelse och av egendom som av
ses i 35 § 3 a mo111. kom111111wlska11c
lage11 och som innefattar nyttjande-
riitt till ett hus eller del av ett hus här 
i riket: 

för vinst vid avyttring av egendom 
som avses i 26 * och som innefattar 
nyttjanderätt till dt hus eller del av 
ett hus hiir i riket; 

för slutlig skatt eller tillkommande skatt. som restituerats, avkortats eller av
skrivits, i den m<'m avdrag diirför av bolaget åtnjutits vid tidigare års taxe
ringar: samt 

för inkomst genom utdelning ä andelar i svenska ekonomiska föreningar: 
d) andra utliindska juridiska persona än utländska bolag: 
för inkomst som anges under c med avdrag för delägares inkomst som av

ses i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen. 
I M1ga om vad som avses med fast driftstiille gäller vad som sägs i punkt 3 

av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen. 

Skattskyldig fysisk person. som 
har varit bosatt här i riket under be
skattnings~1ret. har rätt till statligt 
grundavdrag frim den taxerade in
komsten, varvid bestiimmelsi.:rna i 
48 § 2 och 3 mom. samt 49 § kommu
nalskattclagi.:n ( 1928:370) skall till-
I:impas. 

Skattskyldig fysisk person, som 
har varit bosatt här i riket under be
skattningsåret. har rätt till statligt 
grundavdrag från den taxerade in
komsten, varvid bestämmelserna i 
48 § 2 och 3 mom. kommunalskattc
lagen ( 1928:370) skall tillämpas. 

Ideell förening, som avses i 7 * 5 mom. första stycket, äger att från den 
taxerade inkomsti.:n <ltnjuta statligt grundavdrag med 15 000 kronor. 

2 mo m . ~5 För fysisk person, som 
har varit bosatt här i riket under hela 
clkr nt1gon del av beskattningsåret, 
utgörs den beskattningsbara in
komsten av den taxerade inkomsten 
minskad med statligt grundavdrag. 

Har den ska1tskyldige.1· skattcför
nulga l'llrit 1·äse11tlige11 11edsa11 under 
heskattningsäret av sådan anledning, 
som anges i 50 § 2 nzom. andra, 
tredje eller Jjiirde .1·tyckt't ko1111111111al-

9 * 
2 mo m. För fysisk person som 

har varit bosatt hiir i riket under hela 
eller niigon del av beskattningsåret, 
utgörs den beskattningsbara in
komsten av den taxerade inkomsten 
minskad - i förekommande fall -
med statligt grundavdrag. 
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skattelagen ( 1928:370), får den skatt-
skyldiges taxerade inkomst minskas, 
förl//0111 med statligt grundal'llrag, 
med y11crligare al'llrag enligt bestiim-
melserna i 11ii11111da lagrum. 

Vad hiircftcr {1tcrstår avrundas 
m:dät till helt hundratal ·kronor och 
utgör beskattningsbar inkomst. 

Föreslagen lydelse 

För fön:ning, som iiger riitt till grundavdrag enligt 8 §.utgöres den beskatt
ningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten minskad med statligt grund
avdrag. 

9 a se<• 
Statlig inkomstskatt 111giir i form Skalleplikt till statlig inkomstskatt 

m· grwulhelopp och tilläggsbelopp. inträder, niir underlaget för skatten 
Grwulhelopp beräknas bara 0111 den uppgär till minst 100 kronor. 
heskallningsbara inkomsten uppgar 
till minst 100 kronor. Tilläggsbelopp 
beriiknas bara för skal/skyldiga som 
m•ses i JO.~ 1 mom. 

Den beskattningsbara inkomsten 
iir underlag fiir grwulheloppet. Un
derlaget för tilläggsbelopp jilSfstiills 
enligt bestämmelserna i 10 § 3 nw111. 

I mo m. c7 Fiir fysiska personer 
och dödsbon beriiknas grumlbelopp 
och tilliiggsbelopp enligt följande. 

Grundbeloppet utgör 100 kronor 
samt: 

niir beskattningsbar inkomst inte 
överstiger 7 ,5 basenheter: 

3 procent av den beskattningsbara 
inkomsten: 

niir beskattningsbar inkomst över
stiger 7 ,5 basenheter: 

grund beloppet för 7 ,5 basenheter 
och 10 procent av ätcrstoden. 

Tilliiggsbcloppct utgör: 
niir underlaget för tilläggsbelopp 

enligt 3 1110111. inte överstiger 19 bas
enho:ter: 

1-1 procent av den del av u·nderla
get som överstiger 1-1 basenheter: 

niir underlaget överstiger 19 bas
enheter: 

tilHiggsbcloppct för 19 basenheter 
och 25 procent av iitcrstoden. 

I 111o111. För fysiska personer och 
dödsbon beriiknas statlig inkomst
skatt enligt följande. 

Skatt på förviirvsinkomst utgör 
JU{) kronor samt 20 procent al' den 
del a1· den beskattningsbara inkom.1·
tt'll som örcrstiger 17 basenheter. 

Basenheten är JO 000 kronor vid 
1992 års taxering. Vid följande taxe
ringar uppgär basenheten till basen
heten för föregående taxeringsår 
multiplicerat med det jämförelsetal 
som anger förhållandet mellan det 
allmiinna prisläget i oktober andra 
äret före taxeringsåret och prisläget i 
oktober tredje året före taxeringsåret 
med tillägg a1· två procentenheter. 
Basenheten fastställs m· regeringen 
före 111gå11gen av andra året före taxe
ringsåret och 111·r1111das nedåt till helt 
kromat. 

Skatt på kapitalinkomst wgör 30 
procent m· inkomsten av kapital en
ligt 3 § 14 mom. 

Prop. 1989/90:110 
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(anv. till 36 * KL p. I första stycket) 
Vid beräkning av realisationsvinst 

skall såsom intiikt tas upp vad som 
erhållit.~ för den avyttrade egendo
men med avdrag för försäljningspro
vision och liknande kostnader. Av
drag får - med iakttagande dock av 
de siirskilda föreskrifter som giiller 
enligt punkterna 2 a-2 d nedan - ske 
för alla omkostnader för egendomen 
(omkostnadsbeloppet). således för 
erlagd köpeskilling jiimte inköps
provision. stfönpclskatt o.d. (in
gfmgsvärdet) och för vad som ned
lagts på förbiittring av egendomen 
(förbättringskostnad) m.m. 1 om
kostnadsbeloppet för inte inriiknas 
kostnader som täckts genom bidrag 
från stat eller kommun eller genom 
näringsbidrag. 

(35 * 2 mom. tredje stycket KL) 
Har myttnu/ fi1stighf't förvärvats 

av den skattskyldige genom arv. tes
tamente. gäva. bodelning eller annat 
fang som icke ~ir jiimförligt med köp 
eller hyte. anses fastigheten förviir
vad genom det köp. byte eller där
med jiimförliga fång som skett niir
mast dessförinnan. 

(35 * 2 mom. fjärde stycket KL) 
Vad som siigs om realisationsvinst 

genom avyttring av fastighet gäller 
oavsett om fastigheten iir belägen 
inom eller utom riket och äger till
lämpning även pi1 tomträtt. ström-

Föreslagen lydelse 

I 111 om. Vid beräkning av realisa
tionsvinst skall s{1som intiikt tas upp 
vad som ö1·erensko111mits för den av
yttrade egendomen med avdrag för 
försäl jningsprovision och liknande 
kostnader. Avdrag för - i den mån 
inte annat anges - ske för alla om
kostnader för egendomen (omkost
nadsheloppet). säledes för erlagd 
köpeskilling jämte inköpsprovision. 
stiimpelskatt o.d. (ing<lngsvärdet) 
och för vad som nedlagts på förbiitt
ring av egendomen (förbättrings
kostnad) m. m. Vid /Jeriikning m· 
omkostnadsbelopper skall hänsyn ras 
till 1·iinleö1·erf<Jring från drn avyll
nule egendv111en till andra rillgångar, 
0111 i111e annat angf's. l omkostnads
beloppet får inte inräknas lllgifter 
som tiickts genom bidrag frän stat el
ler kommun eller genom näringsbi
drag. 

I fräga 0111 .fi'irpliktelser skall - om 
inre c11111cH anges - som imiikt tas 11pp 
vad som erhållits i•id ingåendet av 
förpliktelsen, medan a\'llrag får ske 
ji'ir mil som wgivi1.1för upphörande! 
ar förpliktelsen. 

I far den avyurade egrndomrn för
värvats av den skattskyldige genom 
arv. testamente. gåva. hodelning el
ler annat fäng som icke är jämförligt 
med köp eller byte, anses egendo
men förvärvad genom det köp. byte 
eller därmed jämförliga fång som 
skett niirmast dessförinnan. Har 
skallskvldig förvärvat ett finamiellt 
instrument som m•ses i 27 eller 29 .~ 

genom eu sådant fång. får han som 
anskaffi1ing.1Tiirde tillgodoräkna sig 
el/ belopp 11wts1·ara11de det som den 
tidigare iigaren skulle ha fåll dra av 
om han hade avyllrat instrumentet på 
överlåtelsedagen. 

Vad som sLigs om l'instberiikning 
vid avyttring av fastighet giiller oav
sett om fastigheten är belägen inom 
eller utom riket och äger tillämpning 
även på tomtrlitt. strömfall och rät-
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fall och riittighet till vattenkraft. 

(anv. till 35 ~KL p. 5) 
En delägare i ett handelsbolag 

skall anses ha avyttrat sin andel i bo
laget om andelen inlöses eller bola
get upplöses. 

Har andelen övergått till någon 
annan på annat sätt än genom köp, 
byte eller därmed jämförligt fång 
och är det justerade ingångsvärdet 
enligt punkt 2 d av anvisningarna till 
36 § negativt. skall beskattning ske 
som om andelen avyttrats. 

(anv. till .J'i § KL p. 7) 
Inlöses andel i aktiefond eller ut

skiftas fondens hchållna tillgängar 
till fondandelsiigare i samband med 
att fonden upplöses, skall vid till
liimpning av 3 mom. anses som om 
fondandelsiigaren aiyttrat sin andel 
mot vederlag motsvarande vad han 
upphär vid inlösen eller utskiftning. 

Föreslagen lydelse 

tighet till vattenkraft. Om byggnad 
finns bestämmelser i 4 § kommunal
skattelagen ( 1928:370). 

2 m o m. Med avyttring av egen
dom avses försäljning. hy te eller diir
med jämförlig överlåtelse av egen
dom. Med avyttring jämställs det fal
let att ett finansiellt instrumefll defini
tivt har förlorat sitt 1·iirde genom att 
det bolag som givit ut instrumentet 
har upplösts genom konkurs eller lik
villation. Med a1·yttring jämställs 
också att en köp- eller säljoptio11 bli
vit rärdelös genom att tide11 för ut
nyttjandet har löpt lit. Med avyllring 
m·ses däremot inte wlåning av egen
dom för blankni11g. 

En deliigare i ett handelsbolag 
skall anses ha avyttrat sin andel i bo
laget om andelen inlöses eller bola
get upplöses. 

Har andelen övergätt till någon 
annan på annat sätt än genom köp, 
byte eller därmed jämförligt fång 
och är det justerade ingångsvärdet 
enligt 28 § negativt, skall beskatt
ning ske som om andelen avyttrats. 

Inlöses andel i aktiefond eller ut
skiftas fondens behållna tillgångar 
till fondandclsägare i samband med 
att fonden upplöses, skall ai·yttring 
av andelen anses ha skett mot veder
lag motsvarande vad fondandelsäga
ren uppbär vid inlösen eller utskift
ning. 

Utnyttjas teckni11gsrät1, delrätt, 
köpoption. optionsrätt, ko11vertibelt 
skuldehrev eller konvertibelt vinstan
delsbevis för förvärv av aktier eller 
annan egendom. anses detta inte som 
en skattepliktig avyttring av ifrågai·a
ramle instrument. 

3 m o m. Avdrag för realisations
förlust medges först 11är avyttringen 
har 111edfr)rt en definitiv förlust. 

Vid bedöm11i11g av om realisations
förlust uppkommit skall även beak
tas om den skal/skyldige i samband 
med avyttringe11 har tillförsäkrats en 

5 Riksdagen 1989190. Saml. I. Nr 110 Del 2 
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(anv. till 36 s KL p. 4 fFirde stycket) 
Avdrag för realisationsförlust p{i 

grund av avyttring av en fastighet till 
siidan niirstftende som avses i 35 .~ 3 
1110111. sista stycket för göras endast i 
den m<ln fastighetens 11111rk11adspris 
vid avyttringen visas understiga de 
omkostnader för vilka avdrag med
ges vid beriikning av realisationsför
lusten. 

Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 2 rät1ighet eller förmå11 som, trots all 

de11 saknar egentligt mark11adsvärde, 
får anllls ha ett l'iirde för honom. 

Avdrag för realisationsförlust på 
grund av avyttring av en fastighet till 
sftdan närstäende som avses i punkt 
14 sista stycket al' a111·isni11garna till 
32 § komnw11alskat1elage11 
(1928:370) får göras endast i den 
män fastighetens marknadsviirde vid 
avyttringen visas understiga de om
kostnadn för vilka avdrag medges 
vid beriikning av rcalisationsförlus
ten. 

4 m o m. Skal/skyldighet för vinst 
respektire al'dragsriill för förlust l'id 
avyttring av ege11dom inträder för det 
heskatt11i11gsår då egendomen avytt
ras. Vinst och förlust beräknas där-
1•id på gru11d1·al a1• alla intäkter och 
ko.1·tnada som iir hänförliga till av
yttringen. 

Ar intäktens storlek beroe11de av 
1•iss framtida händelse och kan till 
följd härav i11tiiktens totala belopp 
inte ji1stställ11s rid de11 taxeri11g som 
iir i fråga, skall tillkommande belopp 
heskattas 1·id taxeringen för det eller 
de år då heloppets storlek blir känd. 
Diin-id skall beskallningen skt:' på 
grundval a1• förhållandena vid avytt
ringen och med tilliimp11i11g av de be
skauningsreg/cr som giillde 1•id taxe
ri11gen för aryttri11gsåret. 

Skal/skyldighet jör vinst respck
tirc avdrags rätt för förlust i samha11d 
med 111färda11de <Il" e11 köp- eller sälj
optio11 med e11 löptid på högst el/ år 
inträder fiir det hcskatt11ingsår dd ut
fiirdaren frigörs frå11 si11a åtaga11de11. 
Om utfärdaren på grund av optionen 
säljer den underliggamle egendome11 
skall han öka försiilj11ingspriset med 
de11 tidigare uppburna ersällni11gen 
(premien) vid beräkning av l'i11St. 
Om utfiirdaren på gru11d m· optio11c11 
köper ege11dom, dras premien al' 
frå11 anskaff11i11g.1Tiirdet för egendo
men, om den11a avyllras se11ast unda 
det heskatt11i11gsår då premie11 skall 
tas upp till beskatt11i11g. 1 fråga om 
option med längre löptid ii11 ett år, in- 66 
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(anv. till 36 * KL p. 2 a) 
Avyttrar deliigare i fåmansföretag 

eller honom närstående persern fas
tighet till företaget får vid vinstbe
räkningen f ustighetem i11gång.ffiirde 
icke beriik.·· ~ pli grundl'(il m' taxe
ri11gn'iirde e1,!igt .1jiit1e och .1junde 
styckena. ej heller får omräkning gö
ras e11ligt tio11de stycket eller tillägg 
göras enligt tolfte stycket. Riksskat1c-
1·erket får medge undantag från be
stämmelserna i deua stycke om det 
kan a111agas 1111 al'ytlringcn sket/ av 
organisatoriska eller andra synner
liga skäl. Mot beslut av riksskatte
verket i sådan fråga får talan icke 
föras. 

Föreslagen lydelse 

triider skattskyldighct för det beskatt
ningsår dtl optionen 111färdas. Med 
option ai·ses el/ finansiellt instrument 
som ger innehm'aren rätt all köpa el
ler siilja aktier, obligationer eller a11-
111m egendom till etl visst pris eller en 
rätt au erhålla betalning, vars storlek 
beror på värdet av egendomen, aktie
index eller liknande. 

Skal/skyldighet för l'inst respektive 
avdragsrätt för förlust på grund av en 
termin i111räder för det beskattningsår 
då ji1llgöra11det enligt tcrminsawalet 
skall ske. Med termin a1·scs ett avtal 
om köp av aktier. obligationer eller 
anna11 egendom vid en 1•iss framtida 
tidpunkt och till C'tt bestämt pris eller 
en rätt atl erhålla betalning, vars stor
lek beror på l'ärdet av egendomen, 
aktiei11dex eller liknande. 

I fråga om avyt1ri11g som avsetl lå
nad aktie (bla11k11ingsaffär) i11träder 
skauskyldighet för det beskauningsår 
då en motsvarande aktie förvärvats 
och återställts till långil'aren. dock 
senast året efter det beskallningsår då 
m·yuring m• den lånade aktie11 
skedde. 

6mom. Avyttrar <'Il delägare i el/ 
fämansföretag eller honom närstå
ende persern en fastighet eller en bo
stadsräll till företaget skall vid vinst
beräkningen såsom intiikt tas upp 
vad som erhållits för den avyttrade 
egendomen. dock högst fastighetens 
eller bostadsriittens marknad.n·ärde. 

Förmån som delägaren ätnjwer ge
nom au vederlaget örerstiger den av
yurade egendomens marknadsvärde 
tas upp som intiikt enligt punkt 14 
fjiirdf' stycket m· anvisningarna till 32 
.li kommunalskattelagen (1928:370). 

Omkostnadsbeloppet får irlle be
räknas enligt bestämmelserna i 25 .li 9 
mom. eller 26 .li 7 mom. Vad 1111 sagts 
giiller dock i111e om den avyttrade 
egendomen helt eller till huvwl.rnklig 
del skull am·ändas i företagets nä
ringsverksamhet. 
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(anv. till 35 ~ KL p. 2) 
Vid avyttring av fastighet skall 

realisationsvinst och realisationsför
lust beräknas siirskilt för varje avytt
rad taxcringsenhet eller del av taxe
ringsenhet. 

J lar tv{1 eller flera vid avyttrings
tillfällct befintliga taxeringsenhcter 
tidigare under innehavet helt eller 
delvis ingi\tt i samma taxeringsen
hct. skall dock. om den skattskyl
dige begiir ckt. beriikningcn göras 
som om taxcringsenheterna vid av
yttringstillfällct utgjorde en enda 
taxeringsenhet. I fr{1ga om en taxe
ringsenhct som endast delvis har in
gått i den förutvarande taxeringsen
heten giiller vad nu har sagts endast 
under förutsättning att mer än hiilf
ten av enhetens vid avyttringstillfäl
lct giillande taxeringsvärde belöper 
på den del som har ingått i den förut
varande enheten. Hiinsyn /as inte till 
den indelning i taxeringsenheter som 
har förelegat före den I januari 1952. 

Vid tilliimpningen av bestämmel
serna om del av fastighet i punkt 4 
andra stycket nedan och i punkt 2 a 
trettonde-ar/Onde styckena !H' am·is-
11ingarn11 till 36 § skall som fastighet 
anses varje vid avyttringstillfället he
fintlig taxcringsenhet eller s{1dan 
större enhet som på grund av be
stiimmelserna i förcgf1ende stycke 
behandlas som en enda taxeringsen
het. 

Som förbättringskostnad enligt 
punkt I riiknas iiwn kostnad, som 
under tid, då intäkt 111' aryttrad fas tig-

Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 

Riksskatteverket får om synnerliga Bilaga 2 
skäl föreligger medge undantag från 
hestiimmelserna i tredje stycket. Mot 
beslut av riksskatteverket får talan 
inte föras. 

25 § 

I mo m. Vid avyttring av fastighet 
skall realisationsvinst och realisa
tionsförlust beräknas siirskilt för 
varje avyttrad taxeringsenhet eller 
del av taxeringsenhet. Ingår sådan 
privatbostad, som avses i 5 § kom
mwwlskattelagen I 1928:370), till
sammans med annan egendom i en 
taxcringsenhet, beräknas vinst eller 
förlust särskilt för denna del a1· enhe
ten. 

Har två eller flera vid avyttrings
tillfiillet befintliga taxeringsenheter 
tidigare under innehavet helt eller 
delvis ingått i samma taxeringsen
het, skall dock. om den skattskyl
dige begär det. beräkningen göras 
som om taxeringsenheterna vid av
yttringstillfället utgjorde en enda 
taxeringsenhet. I fråga om en taxe
ringsenhet som endast delvis har in
gf1tt i den förutvarande taxeringsen
heten giiller vad nu har sagts endast 
under förutsättning att mer än hiilf
ten av enhetens vid avyttringstillfäl
let gällande taxeringsviirde belöper· 
på den del som har ingått i den förut
varande enheten. 

Vid tillämpningen av bestämmel
serna om del av fastighet i 2 mom. 
andra stvcket och 6 mom. skall som 
fastighet anses varje vid avyttrings
tillfället befintlig taxeringsenhet el
ler sådan större enhet som på grund 
av bestämmelserna i föregäende 
stycke behandlas som en enda taxe
ringsenhet. 

4 111o111. Som förb~ittringskostnad 
räknas även utgiji för reparation och 
underhåll av fastighet eller fastig- 68 
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het eller i förekommande fall del 
diirav har beräknats enligt 24 § 
2 mom., har nedlagts på reparation 
och underh{1ll av fastigheten eller fas
tighetsdelen. i den mfm den avytt
rade egendomen p{1 grund därav vid 
avyttringen har befunnit sig i bättre 
skick än vid förviirvet. samt kostnad 
för reparation och underhf1ll för vil
ken avdrag inte medges på grund av 
föreskrifterna i 25 § 2 mom. första 
stycket b eller c och för vilken bidrag 
ej har utg{1tt. Förbättri11gsko.1·tnad. 
som inte har uppförts på avskriv
ningsplan. och med förbii11ringskost
nad jämförlig reparations- eller un
derlul/lskostnad för dock inräknas i 
omkostnadsbeloppet endast för år 
då de nedlagda kostnaderna har upp
gått till minst 3 000 kronor. Kosmad. 
som har uppförts pä avskrivnings
plan, skall normalt anses nedlagd 
det år d~1 kostnaden har uppförts på 
planen. I andra fall skall sådan kost
nad normalt anses nedlagd när fak
tura eller riikning har erhållits. varav 
framgår vilket arbete som har ut
förts. 

Har fastighet varit föremål för för
bättringsarbete eller därmed jäm
förligt reparations- eller undl..'rhMls
arbete i ägarl..'ns byggnadsrörelse 
skall - med iakttagande av de be
gränsningar som har angetts i före
gående stycke - som förbiittrings
kostnad riiknas det belopp som en
ligt punkt 3 tredje stycket av anvis
ningarna till 27 § har tagits upp som 
intäkt i rörelsen på grund av bygg
nadsarbctet. 
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hetsdel, som t11'ses i 2 § 7 mom. eller Bilaga 2 
som 111gjort sådan privatbostad som 
m·ses i 5 § kommunalskattelagen 
( 1928:370), i den män den avyttrade 
egendomen på grund därav vid av-
yttringen har befunnit sig i bättre 
skick än vid förvärvet. samt utgift för 
reparation och undl..'rh[tll för vilken 
avdrag inte medges på grund av 
föreskrifterna i punkterna 4 och 5 av 
anvisningarna till 23 § kommunal-
skattelagen och för vilken bidrag ej 
har utgått. Utgift för förbättring, 
som inte har uppförts på avskriv-
ningsplan, och diirmed jämförlig ut-
gift för reparation eller underhåll får 
dock inräknas i omkostnadsbelop-
pet endast för år då 111gifterna har 
uppgått till minst 5 000 kronor och, 
om de avser annat än ny-, till- eller 
ombyggnad, dessl//om nedlagts un-
der de senaste fem åren före avytt-
ringen. Utgift, som har uppförts på 
avskrivningsplan, skall normalt hän-
föras till det år då lllgiften har upp-
förts på planen. I andra fall skall st1-
dan wgift normalt hänföras till det år 
då faktura eller riikning har erhål-
lits. varav framgår vilket arbete som 
har utförts. 

Har fastighet varit föremål för för
bättringsarbete eller därmed jäm
förligt reparations- eller underhålls
arbete i ägarens byggnadsrörelse 
skall - med iakttagande av de be
gränsningar som har angetts i före
gående stycke - som förbättrings
kostnad räknas det belopp som en
ligt punkt 4 fjärde stycket av anvis
ningarna till 21 § kommunalskatte/a
gen har tagits upp som intäkt i rörel
sen på grund av byggnadsarbetet. 

Som förbättringskostnad räknas 
ä1•en sådana wgifter för viirdehö
jande reparationer och underhåll 
som enligt p11i1kt 5 första stycket av 
anvisningarna till 22 § kommunal
skalle/agen ( 1928:370) skall tas upp 
som intäkt av näringsverksamhet. 
Som förbiittringskostnad räknas 
också 111gifter av nu nämnt slag vilka 
enligt punkt 6 av anvisningarna till 22 
§ nämnda lag tagits upp som intäkt 69 
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lll' näringsverksamhet niir nanngs
fastighet övergått till privatbostad. 

5 111 om. A 1•yttras näring~fastighet 
som m·.1·e.1· i punkt 5 första stycket av 
anvisningarna till 22 .~ kommunal
skattelagen ( 1928:370) skall omkost
nadsbeloppet minskas med värde
minskningsavdrag m.m. som avses i 
den niimnda anvisningspunkten i den 
mån avdragen på grund av bestäm
melsen i .1jiitte stycket av den nämnda 
anvisningspunkten inte skall tas upp 
som intäkt av näringsverksamhet. 

Avyttras privatbostad som tidigare 
varit näring.1fastighet skall omkost
nadsbeloppet minskas med värde
minskningsavdrag m.m. som avses i 
punkt 5 första stycket av anvisning
arna till 22 § kommunalskattelagen i 
den mån avdragen på grund av be
stämmelsen i sjätte stycket i den 
nämnda anvisningspunkten vid över
gången från näringsfastighet till pri
vatbostad inte kunde tas upp som in
täkt av näringsverksamhet. 

Har i fall som avses i punkt 1 andra 
stycket andra meningen av anvis
ningarna till 22 § kommwwlskattela
gen al'(irag erhållits för m•siittning till 
ersiittning.1fond för byggnader och 
markanläggningar gäller följande vid 
al'yttring av näring.1fastighet med 
byggnad eller markanläggning som 
har skrivits av vid ianspråktagande 
m· ersiittningsfonden. Omkostnads
beloppet minskas med den del av det 
ianspråktagna beloppet som enligt 
punkt 5 ~junde stycket av anvisning
arna till 22 § kommunalskattelagen 
ime tagits upp som intäkt av niirings
wrksamhet. 

Har i fall som avses i punkt 1 andra 
stycket andra meningen av anvis
ningarna till 22 § kommunalskattela
gen avdrag erhållits för avsättning till 
ersiittning4ond för byggnader och 
markanläggningar och har fastighe
trn övergått till privalbostad gäller 
fij/jande 1·id myttring m• priva1boslll
de11. Omkoslnadsbeloppet minskas 
med den del 111· det ianspråktagna be
loppet som enligt punkt 5 ~junde 
styckf't av am·isningarna till 22 .~ 
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kommunalskattelagen inte togs upp 
som intäkt av 11iirings1·erksamhet 1·id 
övergången. 

8 mo m. A 1•yttra.1· en ji1stighet som 
har förvärvats som ersättning för en 
annan fastighet och har uppskm· med 
beskattning av realisationsvimt med
givits skall omkostnadsheloppet 
minskas i motsvarande mån. Vad nu 
sagts gäller inte om omkostnadsbe
loppet beräknats på sätt som a1·ses i 9 
mom. 

9 mo m. Skattskyldig som iir fysisk 
person eller dödsbo får beräkna om
kostnadsbeloppet enligt bestämmel
serna i detta moment. 

I fråga om sådan pril'lltbostad som 
även utgör den skattskyldiges penna
nentbostad, får omkostnadsbeloppet 
beräknas till 70 procent av vederlaget 
för den avyttrade fastigheten. 

Med permanentbostad avses sådan 
privatbostad där den skattskyldige 
varit bosatt minst ett år före avytt
ringen och som den skattskyldige inte 
heller innehaft utan att vara basal/ 
där under längre tid än ett år. Har 
fastigheten fön·ärvats på annat sätt 
än genom arv, testamente, bodelning 
med anledning av makes eller sam
bos död eller genom bodelning med 
anledning av äktenskapsskillnad 
krävs dessutom att marknadsmässigt 
vederlag erlagts 1·id förvärvet. Som 
permanentbostad räknas alltid sådan 
fastighet där den skattskyldige varit 
bosatt under minst tre av de senaste 
fem åren. 

För annan privatbostad än penna
nentbostad får omkostnadsbeloppet 
beriikna.1· till 40 procent av vederlaget 
för den avyttrade egendomen. 

I 0 mo m. Vid avyttring av privat
bostad får omkostnadsheloppet alltid 
beräknas till 70 procent av vederlaget 
för den avyttrade fastigheten om 

I) fastigheten tagits i anspråk ge
nom expropriation eller liknande för
farande eller w1nars avyttrats under 
sådana förhållanden att tvångsa1·ytt
ring måste anses vara för handen och 
det inte skäligen kan antas att avytt-

Prop. 1989/90: 1 JO 
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ringe11 skulle ha ägt rum iil·en om 
två11g i11te förelegat, 

2) myllringen av en fastighet wgör 
ett led i åtgärder för jordbrukets eller 
skogsbrukets yllre rationalisering 
samt om 

3) fastigheten avyllrats till staten 
diirför art fastigheten på grund av 
flygbuller illle kan bebos wan påtag
lig olägenhet. 

Detsamma gäller om den skau
skyldige jiiu engångsersiiuning för in
skränkning i förfoganderätten till sin 
fastighet enligt natun·årdslagen 
( 1964:822) eller för motsvarande in
.1·kräkningar enligt andra författ
ningar. 

26§ 
Som förbättringskostnad enligt 

punkt I räknas 
a) kostnad som den skattskyldige 

har lagt ned på förbättringsarbeten i 
lägenheten. och 

b) kos mad som han har lagt ned 
på reparation och underhåll av lä
genheten i den mån lägenheten på 
grund av arbetet har kommit i bättre 
skick än vid förvärvet. 

Som förbättringskostnad räknas 
dock inte i 11ågot fall kostnad som vid 
inkomsttaxeringen har behandlats 
som omkostnad i 11ågo11 a1111a11 för
viirvskälla. 

Kostnader enligt tredje stycket a) 
och b) som har lagts ned under ett 
visst år räknas som förbättringskost
nader endast under förutsättning att 
de sammanlagt har uppgått till minst 

5 mom. Som förbättringskost
nad räknas 

a) utgift som den skattskyldige har 
lagt ned på förbättringsarbeten i lä
genheten, och 

b) utgift som han har lagt ned på 
reparation och underhåll av lägen
heten i den mån lägenheten på 
grund av arbetet har kommit i bättre 
skick än vid förvärvet. 

Som förbättringskostnad räknas 
inte utgift som vid inkomsttaxe
ringen har behandlats som omkost
nad i näringsverksamhet. 

Som förbättringskostnad räknas 
även sådana kostnader avseende vär
dehöjande reparationer och under
håll som enligt punkt 5 andra stycket 
av anvisningarna till 22 §kommunal
skattelagen (1928:370) skall tas upp 
som intäkt av näringsverksamhet. 
Som förbättringskostnader räknas 
också kostnader av nu niimllt slag 
som enligt punkt 6 av anvisningarna 
till 22 .1$ nämnda lag tagits upp som 
intäkt av näringsverksamhet när bo
stadsrätt i näringsverksamhet över
gåu till privatbostad. 

Utgifier enligt första stycket a och 
b som hänför sig till ett visst år räk
nas som förbättringskostnader en
dast under förutsättning att de sam
manlagt har uppgått till minst 5 000 
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2 000 kronor. Kosmaderna ames 
normalt nedlagda det år d[1 en fak
tura eller räkning har erhållits som 
visar vilka arbeten som har utförts. I 
fr[1ga om kostnad som avses i tredje 
stycket h) gäller vidare att kostnaden 
för dras av endast till den del arbetet 
har medfört att lägenheten vid avytt
ringen alltjfönt är i bättre skick än 
vid förvärvet. 

Av punk! 8 andra stycket av anvis
ningärna till 35 ~ framgtir att ersätt
ning för föremål som ägts av den 
skattskyldige i vissa fall skall räknas 
in i vederlaget för bostadsrätten. I 
sådana fall skall kostnaden för an
skaffning av fön:målen räknas in i 
bostadsrättens ingångs värde, om 
föremålen har förvärvats tillsam
mans med bostadsrätten. Har före
målen anskaffats under innehavet, 
anses anskajji1ingskos1naden - allt 
efter omständigheterna - som en 
kosmad för förbättring eller för re
paration och underhfill av lägenhe
ten. Friigan om kos111aden får räknas 
in i omkostnadsbeloppet avgörs en
ligt tredje-femte styckena. 
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kronor och, om de al'scr annal än 
ny-, till- eller ombyggnad. dessutom 
nedlagts under senaste fem åren före 
m·yttringen. Utgifterna hänförs nor
malt till det år då en faktura eller 
räkning har erht1llits som visar vilka 
arbeten som har utförts. I fråga om 
111gift som avses iför.1·ta stycket b gäl
ler vidare att lllgijien får dras av en
dast till den del arbetet har medfört 
att lägenheten vid avyttringen allt
jämt är i bättre skick än vid förvär
vet. 

Som förbättringskostnad räknas 
även den på bo.wadl"riitten belöpande 
andelen av sådana kostnader för ny-, 
till- eller ombyggnad som nedlagts på 
föreningens fastighet under inne
hm ·stiden. 

Av 3 mom. första stycket framgår 
att ersättning för föremål som ägts 
av den skattskyldige i vissa fall skall 
räknas in i vederlaget för bostadsrät
ten. I sadana fall skall utgiften för 
anskaffning av föremålen räknas in i 
bostadsrättens ingångsvärde, om 
föremålen har förvärvats tillsam
mans med bostadsriittcn. Har före
mMcn anskaffats under innehavet, 
anses wgiften - allt efter omständig
heterna - som en utgif1 för förbätt
ring eller för reparation och under
håll av lägenheten. Frågan om wgif
ten får räknas in i omkostnadsbelop
pet avgörs enligt första-tredje styck
ena. 

7 mom. Skattskyldig, som iir fv
sisk person eller dödsbo får beräkna 
omkostnadsbeloppet enligt bestäm
melserna i detta moment. 

l fråga om sådan privatbostad, 
som med tillämpning av bestämmel
serna i 25 § 9 1110111. äi·en utgör den 
skattskyldiges permamentbostad, får 
omkostnadsbeloppet beräknas till 70 
procefl/ av vederlaget för den avytt
rade bostadsrälten. För (l/lnan privat
bostad än permanentbostad får om
kostnadsbeloppet beräknas till 40 
procent m· vederlaget för den avytt
rade egendomen. 
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(35 § 3 mom. första stycket KL) 
Realisationsvinst på grund av av

yttring av aktie, andel i aktiefond, 
delbevis eller teckningsrätt till aktie 
eller andel i ekonomisk förening el
ler i handelsbolag eller annan rättig
het som är jämförlig med här al'sedd 
andelsrätt eller aktie är i sin helhet 
skattepliktig , om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än två 
år. Detsamma gäller realisatiomvinst 
vid avyttring av konvertibelt skulde
brev, optionsrätt eller företrädesrätt 
till teckning av konvertibelt skulde
brev eller skuldebre1• förenat med op
tionsrätt. Med optionsriitt avses rätt 
till nyteckning eller köp av aktie som 
bli1'it utfäst i förening med skulde
brev. Från sammanlagda beloppet ai• 

skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke under ett beskattningsår, 
minskat med avdragsgill förlust 1·id 
avyttring samma år av egendom som 
avses i detta stycke, får den skattskyl
dige göra avdrag med 1 000 kronor. 
Avdraget får dock inte överstiga vad 
som svarar mot sammanlagda belop
pet av skattepliktig realisationsvinst 
enligt detta stycke, minskat med av
dragsgill förlust som nyss nämnts. 
För vissa aktier och andelar tillämpas 
bestämmelserna i 3 a mom. Avyttring 
av a11del i såda11 aktiefond, som avses 
i punkt JO Cl\' anl'isningarna till 38 §. 
skall redorisas e11dast i inkomstslaget 
kapital. 
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Vid tillämpning ai• detta moment 
skall \'ederlaget beräknas med iaktta
gamle av bestämmelserna i 2 mom. 
första stycket första och tredje me
ningarna. 

8 m o m. Vid avyttring ai• privat
bostad under sådana omständigheter 
som avses i 25 §JO mom. får omkost
nadsbeloppet alltid beräknas till 70 
procent il\' vederlaget- beräknat med 
iakttagande av bestämmelserna i 2 
mom. första stycket första och tredje 
meningarna - för den avyttrade bo
stadsrätten. 

27 .li 

I mo m. Realisationsvinst vid av
yttring av 

aktie, interimsbevis, andel i aktie
fond, andel i ekonomisk förening, 
teckningsrättsbevis, delbevis, vinst
andelsbe1'is, konvertibelt skulde
brev, skuldehre1' förenat med op
tionsrätt, optionsbevis, samt termi11 
och köp- eller säljoption avseende 
aktie eller aktiei11dex, 

beräknas enligt 2--6 mom. (ge
noms ni /Ism etoden). 

Realisationsvinst vid avyttring av 
andra finansiella instrument, som till 
konstruktion och 1·erkningssätt lik
nar dem som anges i första stycket, 
beräknas också enligt genomsnills
metoden. 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 2 

74 



Nuvarande lydelse 

(anv. till 36 § KL p. 2 b andra 
stycket) 

Som anskaffningskostnad för 
äldre aktie eller andel anses i regel 
den genomsnittliga anskaffnings
kostnaden för samtliga äldre aktier 
eller andelar av samma slag som den 
avyttrade. beräknat med hänsyn till 
faktiska anskaffningskostnader och 
inträffade förändringar beträffande 
innehavet. 

(anv. till 36 § p. 2 b tredje stycket) 
Anskaffningskostnad för äldre ak

tie, som är noterad på börs eller före
mål för liknande notering, och för 
äldre andel i aktiefond får bestäm
mas till ett belopp som motsvarar 25 
procent av vad den skattskyldige er
håller för aktien eller andelen efter 
avdrag för kostnad för avyttringen. 
Kan den skatt.l'kyldige göra sannolikt 
att en beräkning enligt andra stycket 
leder till ett högre belopp. skall dock 
detta högre belopp anses som an
skaffningskostnad. 

(anv. till 36 § KL p.2 b fjärde 
stycket) 

Avyttras ddbe1•is eller tecknings
rätt till äldre aktie, som avses i tredje 
stycket, tillämpas bestämmelserna i 
det stycket. Diirvid avser andra me
ningen den del av anskaffningskost
naden för aktien, beräknad enligt 
andra stycket, som belöper pil delbe
viset eller teckningsräuen. 

(anv. till 36 § p. 2 b nionde stycket) 
En företrädesrätt till teckning av 

konvertibelt skuldebrev eller skul
debrev förenat med optionsrätt, vil
ken grundas på aktieinnehav i bola
get, anses anskaffad utan kostnad. 

(anv. till 36 § KL p. 2 b tionde 
stycket) 

Som anskaffni11gskost11ad för 
skuldebrev som wgivits förenat med 
optionsrätt och som fön·än·ats ge
nom teckning. upptas skuldebrevets 
marknadsviirde vid förvärvet. Som 
anskajfi1i11gskos111ad för en options
riitt upptas i st/dant fall skillnaden 
mellan emissionspriset och mark-
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2 mo m. Som anskaffningsviirde 
anses det genomsnittliga anskaff
ningSl'ärdet för samtliga finansiella 
instrument av samma slag och sort 
som det avyttrade, beräknat med 
hänsyn till faktiska anskaffi1ingsut
gifter och inträffade förändringar be
träffande innehavet. 

För marknadsnoterade finansiella 
instrument som avses i I mom .. med 
undantag av terminer och optioner, 
får anskaffningsvärdet bestämmas 
till 20 procent av vad den skattskyl
dige erhåller vid avyllringen efter av
drag för kostnad för avyttringen. 

3 mo m. Delbevis eller tecknings
rättsbevis, som grundas på aktiein
nehav i bolaget, anses anskaffad 
utan kostnad. 

4 mo m. Har optionsbevis erhål
lit.i· genom teckning av skuldebrev 
förenat me'd optionsrätt, skall a11-
skaffningsvärdet för optionshel'iset 
beräknas som anskajji1ingsviirdet för 
sk11/debre1•et jämte optionsrätten 
minskat med skuldebrevets mark
nadsvärde vid förvärvet. 75 
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nadsvärdet för det skuldebre1· med 
vilket optionsrätten var förenad. Har 
teckningen skett med stöd av en före
trädesräll. som fön·ärvats genom 
köp eller /Jyte, medräknas vederlaget 
för företrädesrätten i anskaffnings
kosmaden för optionsriitten. Bestäm
melserna i detta stycke tillämpas inte, 
0111 teckningen skett före utgången av 
juni 1985. 

(35 * 3 mom. tredje stycket KL) 
Kan tilliimpning av föregående 

stycke antas hindra strukturrationali
sering som är önshiird från allmiin 
synpunkt, kan regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer 
medge befrielse därifrån helt eller 
delvis. om jåretag som berörs av 
struk111rrationaliseringe11 gör fram
ställning om de/la senast den dag av
yttringen sker. 
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Har aktie eller annan egendom Bilaga 2 
som avses i denna paragraf förvär-
vats med stöd av el/ annat instrument 
och skall på grund av bestämmel-
serna i 24 .~ 2 mom. femte stycket 
skattepliktig avyttring inte anses ha 
skett av detta instrument, utgörs an
skaffningsvärdet för egendomen av 
summan av anskaffningsl'ärdet för 
det instrument med stöd av l'ilket ak-
tien fön·ärvats och annat vederlag. 

5 mom. Har aktier avyllrats till 
el/ aktiebolag och utgörs vederlaget 
för de m·yttrade aktierna uteslutande 
av nyemillerade aktier i det köpande 
bolaget, skall skattepliktig intäkt inte 
anses uppkomma. Vad nu sagts gäl
ler dock inte vid avyttring al' aktier 
som al'ses i 3 § 12 mom., om inte 
ska//emyndiglzeten lämnar medgi
l'ande till detta. Sådant medgivande 
får lämnas om inte någon del av vins
ten skulle ha tagits upp som intäkt av 
tjänst. Skattemyndighetens beslut får 
överklagas hos riksskatteverket. 
Riksskalleverkets beslut får inte 
överklagas. 

6 mo m. Är tillgång som al'ses i / 
mom. föremål för notering på in
ländsk eller utländsk börs eller annan 
kontinuerlig notering av marknads
mässig omsättning. som är allmänt 
tillgänglig (marknadsnoterad), får 
realisatio11.1förlust dras av från reali
sationsvinst på marknadsnoterad till
gång som avses i 1 mom. utan den be
gränsning av al'dragsrätten som 
framgår av 3 § 2 mom. andra stycket. 

Delta gäller dock i fråga om andel 
i aktiefond endast sådan fond där an
delen aktier inte, annat än tillfälligt
vis, understigit tre fjärdede/ar av 
fondförmögenheten. 

30 § 
Vid beräkning av realisationsvinst 

för annwz egendom än sådan som av
ses i 25-29 §§gäller följande bestäm
melser. 

Om den skattskyldige innehaft 76 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 

Denna lag.1 1 triider i kraft den 1 
juli 1985 och tillämpas första gången 
vid 1986 ärs taxering. Äldre bestäm
melser gäller fortfarande i fr{iga om 
anstiillning utomlands som påbör
jats före ikrafttriidandet. Om den 
skattskyldige begiir det skall dock en 
ny anstiillning anses ha påbörjats vid 
lagens ikrafttriidande. 

egendome11 för personligt bruk (per- Bilaga 2 
sonligt lösöre) får 

I. anskafli1i11gsvärdet bestämmas 
till 25 procent av ersättningen för 
ege11domen efter avdrag för kostna
den för avyttringen. 

2. avdrag göras med 50 000 kro11or 
frå11 summan av vinster på grund av 
avyttringar av sådan egendom under 
beskatt11ingsåret. 

Om den skattskyldige tidigare har 
medgetts avdrag helt eller delvis för 
egendomens anskaffning, värde
minsk11ing e.d. skall ingångsvärdet 
minskas med detta avdrag. 

När en ai·yttri11g av egendom som 
inte i11nehafts för personligt bruk av
ser en del av ett samlat innehav av 
egendom med enhetligt värde skall 
realisationsvinsten beräknas enligt 
de11 genoms11ittsmetod som regleras i 
27.li. 

Avdrag för realisationsförlust 
medges inte för egendom som inne
hafts för personligt bruk. 

Denna lag träder i kraft den I juli 
1985 och tillämpas första gången vid 
1986 års taxering. Äldre bestämmel
ser gäller i fråga om i11komst som 
uppburits före utgången av år 1992 
på grund m• anställning utomlands 
som påbörjats före ikrafttriidandet. 
Om den skattskyldige begär det 
skall dock en ny anställning anses ha 
påbörjats vid lagens ikraftträdande. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 års taxering om inte annat följer av punkterna 2-15 nedan. 

2. Ilar avyttring av egendom skett före den I januari 1991 utan att beskatt
ning har skolat ske senast vid 1991 års taxering. skall avyttringen tas upp till 
beskattning vid taxeringen för det beskattningsår köpeskillingen helt eller 
delvis är tillgiinglig för lyftning. Är i fall som nu sagts köpeskillingens storlek 
beroende av viss framtida hiindelse och kan till följd härav intäktens totala 
belopp inte fastställas vid den taxering som är i fråga. skall tillkommande 
belopp beskattas vid taxeringen för det beskattningsår ,rn beloppet blir till
gängligt för lyftning. 

3. Har avyttring tagits upp till beskattning vid 1991 eller tidigare års taxe
ring od1 har därvid viss del av köpeskillingen inte kunnat beaktas vid beräk
ningen, skall tillkommande köpeskilling tas upp till beskattning när den blir 
tillgänglig för lyftning. Beräkning av realisationsvinst eller realisationsförlust . 77 



sker därvid enligt de regler som tillämpades när första delen av köpeskit- Prop. 1989/90: 110 
tingen togs upp till beskattning med undantag av 35 § 3 mom. andra stycket Bilaga 2 
kommunalskattelagen ( 1928:370). 

4. Avyttras fastighet före utgången av år 1999 får omkostnadsbeloppet be
räknas genom att det omkostnadsbelopp som hade kunnat användas om av
yttringen skett den 31 december 1990 ökas med i 25 § 4 mom. avsedda för
bättringskostnadcr m.m. som lagts ned på fastigheten under tiden mellan 
den 1januari1991 och avyttringstillfället. Vid tillämpning av punkterna 6 a 
och 6 b av anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen (1928:370) skall dock 
följande gälla. 

a) Ingångsvärde samt förbättringskostnader och därmed likställda belopp 
för vilka avdrag får ske räknas om med hänsyn till prisutvecklingen från det 
åttonde året efter det ftr fastigheten förvärvades respektive kostnaden lades 
ned. 

b) Beräknas taxeringsvärdet med ledning av taxeringsvärdet visst ar skall 
omräkningen ske med hänsyn till prisutvecklingen från det åttonde året efter 
sistnämnda år. 

c) Värdeminskningsavdrag som belöper pi'1 det år som den kostnad vartill 
avdraget hänför sig lades ned eller på något av de sju följande åren räknas 
om med hänsyn till prisutvecklingcn från det åttonde året efter det år kostna
den lades ned. 

d) Tidigareläggning far inte ske med mer ~in åtta år. 
e) Tidigareläggning får endast ske i fräga om den del av ingtmgsvärde och 

förbättringskostnader för ersättningsfastigheten som inte överstiger ett be
lopp motsvarande vederlaget vid avyttringen av den ursprungliga fastigheten 
minskat med förbättringskostnader som under den skattskyldiges innehav 
har lagts ned pil denna fastighet under det år då fastigheten avyttrades eller 
under något av de sju närmast föregående åren. 

f) Tidigareläggning får - om ersättningsfastigheten förvärvats före avytt
ringen av den ursprungliga fastigheten - inte leda till att ersättningsfastighe
ten anses förvärvad före förvärvet av den ursprungliga fastigheten eller tidi
gare än ätta är före avyttringen av nämnda fastighet. 

5. Har skattskyldig under något av åren 1991, 1992 eller 1993 avyttrat en 
bostadsrätt som förvärvats före den 1 januari 1987 får den skattepliktiga rea
lisationsvinsten beräknas till 60, 75 respektive 90 procent av vinsten under 
förutsättning att större andel inte skulle ha tagits upp om försäljning skett 
den 31 december 1990. Vad nu sagts gäller dock inte om omkostnadsbelop
pet beräknas enligt 26 § 7 mom. 

6. Avdrag för n::alisationsförlust, som hänför sig till 1991 och tidigare års 
taxeringar men inte kunnat dras av tidigare. får göras vid beräkning av in
komst av kapital respektive näringsverksamhet senast det sjätte bcskatt
ningsäret efter det till vilket förlusten är hänförlig. Härvid tillämpas bestäm
melserna i punkt 3 andra stycket samt punkt 4 andra och fjärde styckena av 
anvisningarna till 36 * kommunalskattelagen ( 1928:370) i deras lydelse intill 
den 1 juli 1990. Avdrag far dock göras endast i den mån den skattskyldige 
redovisar sitdan vinst vid avyttring av egendom som enligt 35 § I mom. kom
munalskattelagen ( 1928:370) i dess lydelse intill den I juli 1990 skulle ha ta
gits upp som intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet. Fysiska personer och 
dödsbon för göra avdrag för sparade realisationsförlustcr i inkomstslaget ka
pital. För övriga juridiska personer får motsvarande avdrag göras från intäkt 
av niiringsverksamhct, med tillämpning av de nya bestämmelserna i 2 § 14 
mom. 

7. I fråga om aktie, andel i aktiefond eller andel i ekonomisk förening som 
inte är marknadsnoterad och som den skattskyldige den 1april1976 innehaft 
i mer än fem år gäller punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen 78 



( 1976:343) om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370). 
8. För andel i allemansfond som förvärvats före den 1 januari 1991 får som 

anskaffningsvärde tas upp andelens marknadsvärde den 31december1990. 
9. Bestämmelserna i 28 § sjiittc stycket tillämpas även om beskattning har 

skett enligt punkt 5 andra stycket av anvisningarna till 35 § kommunalskatte
lagen (I 928:370) i dess lydelse intill den 1 juli 1990. 

10. Äldre föreskrifter i 2 § 1 mom. andra stycket, 2 § 4 mom. åttonde 
stycket samt 4 § andra stycket tillämpas även vid 1992 och senare års taxe
ringar. Vid tillämpning av 2 § 1 mom. skall intäkten hänföras till inkomst av 
näringsverksamhet. 

11. Vid beräkning av schablonintiikt enligt 2 § JO mom. punkt 2 skall- om 
beskattningsiiret påbörjats före den 1 januari 1991 - intäkten beräknas på 
grundval av viirdet den 1 januari 1991. 

12. Har en skattskyldig vid 1991 års taxering redovisat inkomst eller un
derskott av annan fastighet. tillfällig förvärvsverksamhet eller kapital enligt 
de iildre bestiimmelserna i 41 §andra stycket skall den skattskyldige vid 1992 
t1rs taxering inte ta upp andra ingftcndc tillgångs- och skuldposter än som 
framgar av andra och tredje styckena. 

Som ingftende fordran tas upp dels intäkt som blivit tillgänglig för lyftning 
i början av beskattningsftret men som tagits till beskattning det föregående 
beskattningsåret, dels utgift som betalts i slutet av det föregående beskatt
ningsåret men som inte dragits av vid beräkningen av inkomsten för det be
skattningsåret. 

Som ing{tende skuld tas upp dels intäkt som har uppburits i slutet av det 
föregående beskattningsåret men som inte tagits till beskattning det året, 
dels utgift som är obetald vid ingången av beskattningsåret men som dragits 
av vid beräkningen av inkomsten för det föregående beskattningsåret. 

lntiikter och utgifter som redovisats vid 1991 års taxering beaktas inte vid 
1992 års taxering i vidare mån än vad som framgår av andra och tredje styck-
ena. 

13. I fr{1ga om avdrag för räntefördelning enligt 3 § 4 mom. skall vid 1993-
1995 {trs taxeringar bestämmelsen i punkt 14 av överg[mgsbestiimmelserna 
till lagen ( 1990:000) om ändring i kommunalskattclagen ( l 928:370) äga mot
svarande tilliimpning. 

14. De nya föreskrifterna i 3 § 13 mom. tillämpas inte i fråga om förvärvs
källa där verksamheten upphört under beskattningsår för vilket taxering 
skall ske vid 1991 eller tidigare ftrs taxering. 

15. I fr~iga om de nya bestämmelserna i lagen skall, i den mån dessa mot
svarar föreskrifter som upphiivs genom lagen eller föreskrifter i kommunal
skattelagen ( 1928:370) vilka upphävts genom lagen (1990:000) om ändring i 
kommunalskattelagen ( 1928:370) och för vilka gällt övergångsbestämmelser 
som fortfarande skulle kunna ha betydelse, dessa övergångsbestämmelser 
tillämpas även i andra fall än som avses i punkt 7. 
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3 Förslag till 
Lag om ~indring i lagen (1984:1052) om statlig 
fastighetsskatt 

Härigenom föreskrivs att I och 3*~ lagen (1984:1052) om statlig fastig
hetsskatt skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Fastighetsskattcn utgör för varje 
beskattningsår 

a) 2,5 procent av 65 procent av tax
erings1'iirdet om intäkt av fastigheten 
beräknas enligt 24 § 1 mom. kommu
na/ska11elagen ( 1928:370) och fastig
heten utgör hyreshusenhet, 

b) 2 procellt av en tredjedel av tax
ering.1·1•iirdet om intäkt a1· fastigheten 
beräknas enligt 24 § 1 mom. kommu
na/skattelagen och fastigheten utgör 
småhusenhet, 

c) 1, 4 procent av en tredjedel av 
taxeringsvärdet om intäkt lll' fastighe
ten beriiknas enligt 24 .~ 2 mom. kom-
1111111a lskat te/agen, 

d) 1,4 procellt av 65 procent av tax
eringsi•ärdet om intäkt av j{1stigheten 
beräknas enligt 2 § 7 mom. lagm 
(1947:576) om statlig inkomstskatt 
och fastigheten utgör hyreshusenhet. 

e) 1,4 procent av en tredjedel m· 
taxerings1'iirdet om intäkt av fastighe
ten heriiknas enligt 2 § 7 inom. lagen 
om statlig inkomstskatt och fastighe
ten !I/gör småhusenhet, 

f) 2 ,5 procent av bostadsbyggnads
l'iirde och tom/marksvärde m'seende 
hyreshus på /antbruksenhet, 

g) 2 procent av en tredjedel av bo
stadsbyggnadsvärde och tomtmarks
värde avseende småhus på lanbruks
enhet, 

h) 2.5 procent av 65 procent av tax
eringsvärdet om hyreshusenhet enligt 
4 kap. 11 § andra stycket fastighets
taxerings/agen (1979:1152) skall ha 
beskattning.rnaturen jordbruklfastig
het, 

i) 2 procent av en tredjedel m· taxe
ringsvärdet om småhusenhet enligt 
4 kap. 11 .~ andra stycket fastighets-

Föreslagen lydelse 

Fastighetsskatten utgör för varje 
beskattningsår 

a) 1 ,5 procent av: 
taxeringsvärdet avseende små

husenhet, 
bostadsbyggnadsvärdet och tom/

marksvärdet avseende småhus på 
/ambruksenhet. 

75 procent av marknadsvärdet av
seende privatbostad i utlandet, 

b) 2. 5 procent av: 
taxeringsvärdet avseende hyres

husenhet. 
bostadsbyggnadsvärdet och tom/

marksvärdet avseende hyreshus på 
lantbruksenhet. 
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Nuvarande lydelse 

taxerings/agen skall ha heskallnings
naturen jordlm1k.1fastighet, 

j) 2,5 proce/l/ m• 65 proce/l/ ar tax
cringsviirdet om i111iikt av fastigheten 
utgör i111äkt av rörelse enligt kommu
nalskalle/agen och fastigheten utgör 
hrreshusenhet, 

k) 2 proccnt ar en tredjedel av tax
eringsvärdet om i111äkt lll' fastigheten 
utgör intiikt m· rörelse enligt kommu
n11/skat1elagen och fastigheten utgör 
småhusenhet. 

Till drn eld taxaingsviirdet av en 
fastighet, som iigs m· sådan inliindsk 
eller utländsk li1f örsäkringsanstalt 
som avses i 2 .li 6 mom. lage11 om stat
lig inkomstskatt, belöper på verk
samhet avseende sådana pensions
försäkringar eller avgångsbidrags
försäkringar som niimn.1· i 2 * 6 mom. 
tredje stycket samma lag, skall dock 
procenualet, i stället för vad som 
därom föreskri1'.1· i första stycket j el
ler k, Il/göra 1,4. 

(41 a~ anv.p. l KL) 
Bestämmelsen i 41 a * innebär 

bl.a. att för fastighet, som avses i 24 .li 
2 mom., fastighete11s andel av sam
fällighetens Jaxeringsvärde skall in
riiknas i underlaget för i111iiktsberäk
ni11ge11 i de fall där samfälligheten ut
gör en särskild taxeringsenhet. Jfr i 
detta hänseende 4 kap. JO .li f'astig
he1staxeringslagen ( 1979: 1152). 

(24§ 2 mom. 3 st. KL) 
Har fastighet, som m·ses i första el

ler andra stycket och som är avsedd 
för användning 11nder hela året, på 
gru11d av eldsvåda eller därmed jiim
förlig händelse eller till följd av äga
rens mflytt11ing från orten eller a11-
mm såda11 särskild omständiglu't illle 
k111111at utnylljas u11der viss tid eller 
har i såda11 faslig het för lllhyming av
sedd lägenhet i11te kunnat uthyras, 
får den enligt första eller a11dra 
stycket beräknade i111äkten 11edsättas 
med hii11sy11 till den omfattning. 1·ari 
fastigheten i11te kunnat a11viindas el
ler uthyras. Har så \·'arit j{1llet under 
endast kortare tid m· beskatt11ings-

Föreslagen lydelse 

I stället för vad som därom före
skril'.1· i första stycket utgår i fråga om 
fastighet som huvudsakligen beslår 
av bostäder och som har beräknat 
viirdeår efter år 1990 ingen fastighets
skau under de fem första åren och 
halv fastighetsskall u11der de därpå 
följa11de fem åren. 

För filstighet, som avses i 5 § kom
munalskalle/agen (1928:370), skall 
fastighetens andel av taxeringsvärdet 
på sådan samfällighet som avses i 
41 a .~nämnda lag inräknas i underla
get för fastighetsskallen om samfäl
ligheten 111gör en särskild taxerings
enhet. 

Har fastighet, som är m•sedd för 
anl'iindning under hela året, på 
grund av eldsvåda eller därmed jäm
förlig händelse inte kunnat lllnylljas 
under viss tid eller har i sådan fastig
het för lllhyming avsedd lägenhet 
illle k1111nat uthyras, får fastighets
skauen nedsäuas med hänsy11 till den 
omfattning, 1•ari fastigheten inte kun
nat am·iindas eller whyras. Har så 
rnrit fallet under endast kortare tid av 
beskattningsåret, skall någon ned
sättning dock inte ske. 

6 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 2 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

äret, skall 11clgm1 nedsiitllling dock 
inte ske. 

Om fastighetsskatt skall beriiknas enligt olika grunder för skilda delar av 
fastigheten skall underlaget för beriikningen av fastighetsskatten för dessa 
delar utgöras av den del av viirdet som belöper pä respektive fastighetsdel. 

Ar den skattskyldige frikallad från 
skattskyldighet för inkomst 111· fastig
hetrn, beriiknas ji1stighetsskatten 
som om sådan befrielse illfe hade 
förelegat. 

1. Denna lag triider i kraft den 1 juli 1990 och tilliimpas första gängen vid 
1992 [irs taxering. 

2. Äldre bestiimmelser i 3 *första stycket giiller i fritga om fastighetsskatt 
för beskattningsi'tr som har pithörjats före utg[mgen av år 1990. 

3. I stiillet för vad som diirom föreskrivs i 3 * första stycket skall, i fråga 
om sm:'tlrnscnhet samt sm{1hus och tomtmark för småhus pit lantbruksenhet 
med bcriiknat viirdeiir före itr 1991. procenttalet vid 1992 och 1993 års taxe
ringar utgöra 1.2. 

4. I stället för vad som diirom föreskrivs i 3 * första stycket skall vid föl
jande års taxering endast halv fastighetsskatt utgit i fråga om fastigheter med 
följande viirddtr, som utgör smi\husenhet eller småhus och tomtmark för 
småhus p{1 lantbruksenhet: 

Taxerings<lr 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Viirdci:\r 
986-1990 

1987-1990 
1988-1990 
1989-1990 
1990 

5. I stiillet för vad som diirom föreskrivs i I * första stycket och 3 * första 
stycket skall vid följande ilrs taxering fastighetsskatt inte utgå eller endast 
halv fastighctsskatt utgii för fastigheter med följande viirdeår, som huvud
sakligen best{1r av bostiider och utgör hyreshusenheter eller hyreshus och 
tomtmark för hyreshus pft lanthruksenhet: 

Taxcringsär 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1 Senaste lyJclsL' 198-1: J ll78. 
2 Si:nastc lydclsi: 1989: 1019. 

Halv fastighetsskatt Ingen fastighetsskatt 
1973-1976 1977-1990 
1975-1978 1979-1990 
1977-1980 1981-1990 
1979-1982 1983-1990 
1981-1984 1985-1990 
1983-1986 1987-1990 
1985-1988 1989-1990 
1987-1990 
1989-1990 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen 

Härigenom föreskrivs i frf1ga om upphördslagen ( 1953:272) 1 

dels att 4 * 2 mom. och anvisningarna till 41 §skall upphöra att giilla, 
dels att 2§41110111., 4 § I 1110111., 10 *och 41 * 2 mo111. skall ha följande ly

delse, 
dels att det i lagen skall införas ett nytt moment, 48 * 4 mom., av följande 

lydelse. 

Preli111iniir A-skatt skall inte be
räknas på ersät1ning, som vid statlig 
eller kommunal tjänst lämnas för 
\!issa med tjänste11 förenade kost11a
der, ej heller pd ersät111ing, som vid 
mskild tjänst lämnas för sådana 
kostnader, om inte ersättningen vä
sentligen överstiger md som skäligen 
kan anses l"(Jra e1forderligt för kost
nadernas bestridande. 

Preliminär skatt skall alltid beräk
nas på traktamentscrsät111ing för resa 
i tjänsten som inte rarit före11ad med 
övemaflning samt ptl ersättning för 
resa med egen bil i tjänsten till den 
del den överstiger det i punkt 3 femte 
stycket av anvisningarna till 33 § 
kommunalskattelagen ( 1928:370) 
angivna beloppet. 

Preliminär A-skatt skall inte be
riiknas på ersiittningar för ökade lev
nadskostnader som lämnas vid sådan 
tjänsteresa inom riket som avses i 
punkt 3 av anvis11ingama till 33 § 

komm11nalska11elagen ( 1928:370) till 
den del ersättningarna illle ö1•erstiger 
de schablonbelopp som anges i 
nämnda lagrum eller, såvill gäller 
kostnad för logi, den faktiska utgif
ten. På ansökan m· den som betalar 
111 ersättni11g får ska/lemyndigheten 
bes/Illa all motswmmde skall gälla i 
fall där tjänsteresa varar mer än tre 
månader, dock endast till den del er
siiuningama inte överstiger vad som 
anges i punkt 3 a av am·is11ingama till 
nämnda paragraf 

På ersät1ning för ökade levnads
kostnader vid sådan tjänsteresa utom 
riket som m·ses i punkt 3 sista stycket 
av am·isningama till 33 §kommunal
skattelagen skall preliminär A-skall 
beriiknas endast till den del ersäl/
ningen överstiger avdragsgillt belopp 
enligt 11iim11da lagrum. 

1 fråga 0111 ersättning för resa med 
egen bil i tjänsten gäller af/ prelimi
när 11-skall inte beräknas på ersä1t
ninge11 till den del den i11te överstiger 
det i punkt 3 c av anvisningarna till 
33 § kommunalskattelagen angivna 
beloppet. 

Beträffande annan skallepliktig er
sättning för kostnader som är för
enade med tjänsten beräknas prelimi-
11iir A-skall endast om det är uppen
bart all ersällningen al'ser kostnader 
som inte iir tll'dragsgilla rid ersät1-
ni11gsmottagare11s inkomsuaxcring 
eller all den överstiger avdragsgillt 
belopp. I sådant fall beräknas skatten 
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Nui,arande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1989/90: 110 

på hela ersiittningen respektive den Bilaga 2 
del av ersättningen som överstiger det 
avdragsgilla heloppet. 

Preliminär A-skatt - - - statligt pensionsskadeskydd. 

4 mo m. Skattskyldig. som avy/1-
rat fastighet, bostadsräll eller aktie i 
jåman.1företag. kan efter ansökan be
vilja.i· anstånd med all betala kvarstå
ende skatt för det taxeringsår, då 
1·i11.1·t hiinförlig till avyllringen tagits 
till beska11ning. 

A11.1·ttlnd skall medges om försälj
ningens bestånd är beroende av myn
dighets tillständ eller annan liknande 
omständighet. Anstånd får därvid 
medges med betalning m• den del Cl\' 

skallen som med 20 000 kronor över
stiger sådan del m· köpeskillingen 
som blirit tillgänglig för lyftning före 
avyllringsårets wgång. Blir y11erli
gare köpeskilling tillgiinglig för lyft
ning efter a1•y11ringsåret.1· slw, skall 
anståndsbe/oppet minskas med den 
köpeskilling som blivit tillgänglig för 
lyftning. 

Anstånd medges med skattebetal
ningen imill den sista april året efter 
det all anständsorsaken upphört att 
gälla. Anstånd skall dock aldrig 
medges för längre tid än till den sista 
april fl'ra tlr efter myttringstlret. 
Minskas anståndsbeloppel på grund 
m· all ytterligare köpeskilling blivit 
tillgänglig för lyfllling skall skallen 
inbetalas senast den sista april året ef
ter det köpeskillingen bli1•it lillgäng
lig för lyftning. 

Vad smil förstås med jilmansföre
tag framgär av punkt 14 nionde och 
rio11de styckena av a11vis11i11gama till 
32 § ko111m111wlskattelage11 ( 1928: 
370). 

Denna lag träder i kraft den l juli 1990 och tillämpas första gången i fråga 
om preliminär skatt för 1991 och slutlig skatt på grund av 1992 års taxering. 

1 Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av 
lagens rubrik 1974:771 
4 § 2 mom. 1984:348 
anvisningarna till 41 * prop. 1989/90:74. 
~Lydelse enligt prop. 1989/90:74. 
3 Lydelse enligt prop. l 989/90:74. 
4 Lydelse enligt prop. 1989/90:74. 
5 Lydelse enligt prop. 1989/90:74. 
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5 Förslag till 
Lag om skatteutjämningsreserv 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Vid beräkning av inkomst av niiringsverksamhet enligt kommunalskatte
lagen ( 1928:370) och lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt får avdrag gö
ras enligt denna lag för bdopp som har avsatts till skatteutjämningsreserv av 

1. svenska aktiebolag, 
2. svenska ekonomiska föreningar. 
3. svenska sparbanker, 
4. sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jäm

förligt sätt bildats för att förvalta samfällighet och som skall erlägga skatt för 
inkomst, 

5. utländska juridiska personer, 
6. fysiska personer och dödsbon. 
I fråga om handelsbolag och dödsbon som beskattas som handelsbolag be

räknas avdraget för bolaget respektive boet. 
Sådana företag som avses i 2 § 6 mom., 7 mom., 8 mom. sjunde stycket 

och 10 mom. samt 7 § 4 mom. och 8 mom. andra stycket lagen om statlig in
komstskatt är inte berättigade till avdrag. 

Den som enligt bokföringslagen ( 1976: 125) eller jordbruksbokföringsla
gen ( 1979: 141) är skyldig att upprätta årsbokslut skall ha satt av ett mot av
draget svarande belopp i räkenskaperna för beskattningsåret. Avdraget skall 
återföras till beskattning nästföljande beskattningsår. 

2 § Avsättning till skatteutjämningsreserv beräknas på ett kapitalunderlag, 
ett löneunderlag och på ett inkomstunderlag. 

Att kapitalunderlag under vissa förutsättningar kan överföras mellan före
tag i intressegemenskap framgår av 10 §. 

3 § Kapitalunderlaget för juridiska personer som avses i l § första stycket 1-
5 är skillnaden vid beskattningsårets utgång mellan tillgångar och skulder i 
näringsverksamheten. Vid beräkning av underlaget anses beskattningsårets 
inkomstskatt utgöra 30 procent av den vid taxeringen till statlig inkomstskatt 
beräknade inkomsten före återföring av föregående års avsättning till skatte
utjämningsreserven och före avdrag för ärets avsättning. 

Som tillgång räknas inte 
I. andelar i handelsbolag, 
2. aktier och andelar i ekonomiska föreningar om företagets röstetal för 

aktierna eller andelarna är så stort som anges i 7 § 8 mom. tredje stycket a 
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller om företaget är frikallat från 
skattskyldighet för utdelning på aktierna eller andelarna enligt tredje stycket 
b eller sjätte stycket nämnda moment, 

3. en fordran på ett företag i intressegemenskap i den mån det andra före
tagets kapitalunderlag inte har reducerats med motsvarande belopp vid 
samma års taxering. 

Som skuld räknas även 
I. en skuldreservering i den mån avdrag för reserveringen medges vid in-

komsttaxeringen, 
2. insatskapital i en ekonomisk förening i form av förlagsinsatser, 
3. belopp som har avsatts till ersättningsfond. 
Som skuld räknas inte belopp som har avsatts till skatteutjämningsreserv. 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 2 
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4 § Kapitalunderlaget för fysiska personer och dödsbon som inte beskattas Prop. 1989/90: 110 
som handelsbolag iir skillnaden vid beskattningsf1rets ingång mellan till- Bilaga 2 
gångar och skulckr i niiringsverksamhetcn. 

Som tillgfrng rliknas inte 
1. andelar i handelsbolag. 
2. aktier eller andelar i ekonomiska föreningar om det föreligger intresse

gemenskap med ifdgavarandc bolag eller förening. 
Som skuld riiknas iiven 
1. en skuldreservering i den mån avdrag för reserveringen medges vid in-

komsttaxeringen. 
2. belopp som har avsatts till ersättningsfond. 
Som skuld räknas inte belopp som har avsatts till skatteutjämningsreserv. 
Skatt enligt I § uppbördslagen ( 1953:272) räknas inte som tillgfmg eller 

skuld utom såvitt avser skogsvårdsavgift. statlig fastighetsskatt och mer
värdesbtt. 

5 § Vid viirdcringen av tillgångarna hos juridiska personer som avses i 1 § 
första stycket 1-5 skall 

1. fastighet som utgör omsiittningstillgång tas upp till värdet enligt räken
skaperna minskat med s{1dana värdeminskningsavdrag och liknande avdrag 
som inte har gjorts i riikenskaperna. 

2. andra lagertillgångar iin som avses i punkt 1 och kundfordringar tas upp 
till de viirden som giillcr vid inkomsttaxeringen. 

3. s{1dana tillg[111gar för vilka avdrag medges enligt punkterna 12-14 av an
visningarna till 23 § kommunalskattclagcn tas upp till skattemässiga restvär
den. 

4. annan fastighet än som avses i punkt 1 tas upp till anskaffningsvärdct 
för mark. byggnad och markanläggning minskat med medgivna viirdeminsk
ningsavdrag och liknande avdrag. 

5. aktier m.m. som avses i 27* I mom. lagen (1947:576) om statlig in
komstskatt tas upp till de viirden som anges i 27 * 2 mom. första stycket 
samma lag om det inte iir fråga om sådana tillgångar som avses i punkt 2. 

6. andra tillgilngar än som avses i punkterna 1-5 tas upp till anskaffnings
värdet. 

En fastighet som har förvärvats före ingiingen av iir 1991 får - i stället för 
vad som sägs i första stycket 4- tas upp till viss del av det för år 1991 gällande 
taxeringsvärdet. Denna del är i friiga om 

1. smiihusenheter 70 procent av taxeringsvärdet, 
2. hyreshusenheter 60 procent av taxeringsvärdet, 
3. industrienheter 75 procent av taxeringsvärdet, 
4. lantbruksenheter 100 procent av taxeringsvärdet. 
Värdet enligt andra stycket 1--4 skall i skälig mån jämkas om marknadsvär

det vid beskattnings~lrets ingång pä fastighetens byggnader. mark och mark
anläggningar inte överstiger 75 procent av värdet enligt andra stycket. Mot
svarande jämkning skall göras om fastighetens marknadsvärde inte översti
ger 75 procent av det för år 1991 gällande taxeringsviirdet. 

6 § Vid viirderingcn av tillg[mgarna hos fysiska personer och dödsbon som 
inte beskattas som handelsbolag tilliimpas 5 §första-tredje styckena. 

Tillgi1ngar som avses i 5 § första stycket 4 och andra stycket 1-3 tas dock 
upp till 70 procent av där angivna värden. Tillgångar som avses i 5 ~ andra 
stycket 4 tas upp till 70 procent av den del av det för {1r 1991 giillandc taxe
ringsviirdet som inte utgör bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksviirde för 
s{1dan privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen (I 928:370). Till
g{111gar Sllm avses i 26 § 1 mom. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt tas 86 



upp till 70 procent av anskaffningsvärdet om det inte iir fräga om sådana till- Prop. 1989/90: 11 () 
gångar som avses i 5 § första stycket 2. Bilaga 2 

Medel p{t skogskonto, skogskadckonto och upphovsmannakonto tas upp 
till halva beloppet. 

7 § Löneunderlaget är summan av de belopp som den skattskyldige under 
beskattningsän.:t har erlagt som lön till arbdstagarc hos honom i förviirvskäl
lan. 

Med lön avses s{1dana ersiittningar i pengar som anges i 2 kap. 3 § lagen 
(1981:691) om socialavgifter. Hänsyn tas dock inte till lön till arbetstagare 
för vilken avgiftsskyldighet enligt 2 kap. 4 §första stycket I nämnda lag inte 
föreligger och inte heller till ersiittning till arbetstagare. som varit bosatt 
utomlands och utfört arbde utom riket, st1vida ersättningen avser arbete 
som utförts för annans riikning utan att anställning förelegat. 

8 § Inkomstunderlaget iir den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräk
nade inkomsten av förviirvskällan före - i förkommande fall - avdrag för un
derskott fran föreg[1ende iir. avdrag för uppskov enligt lagen ( 1979:611) om 
upphovsmannakonto o<.:h avdrag för avsättning för egenavgift<.:r enligt lagen 
( 1981 :691) om socialavgifter. 

9 §Juridiska personer som avses i 1 §första stycket 1-5 får avdrag för avsätt
ning till skatteutjämningsreserv pfi antingen kapitalunderlaget eller löneun
derlagct. För företag i intressegemenskap finns särskilda regler i lU §. 

Avdrag för avsättning på kapitalunderlaget får uppgå till högst 30 procent 
av underlaget. , 

Avdrag för avsättning pft löneunderlaget får uppgä till högst 15 procent av 
underlaget. 

10 * För företag i intressegemenskap gäller bestiimmelserna i andra-femte 
styckena. 

I Iar ett företag yrkat avdrag för avsättning pa kapitalunderlaget bortfaller 
rätten till avdrag för avsättning på löneunderlaget för de andra företagen. 

Ett kapitalunderlag beräknas för vart och ett av företagen. Ett företag 
med negativt kapitalunderlag skall pMöras en intäkt vid taxeringen motsva
rande 30 procent av underlaget. Nagon intäkt skall inte påföras till den del 
det negativa underlaget tä<.:kts genom att ett positivt kapitalunderlag över
förts från ett annat företag om saväl givare som mottagare redovisar överfö
ringen till samma <'Hs taxering öppet i sjiilvdeklaration. Om företagens sam
mantagna kapitalunderlag (summan av de positiva o<.:h de negativa underla
gen) är negativt för ett motsvarande belopp vid tillämpning av detta stycke 
behandlas som ett positivt underlag hos det företag som har det högsta nega
tiva underlaget. 

Bestämmelserna i tredje stycket tilliimpas iiven pil sådana företag i intres
segemenskapen som avses i 7§ 8 1110111. andra stycket lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt. 

Företag som har pMörts intäkt enligt tredje stycket får nästföljande be
skattningsår avdrag med motsvarande belopp. 

11 § Fysiska personer och dödsbon som inte beskattas som handelsbolag får 
i en och samma förvUrvskälla avdrag för avsättning till skatteutjiimningsre
serv pit antingen kapitalunderlaget och löneunderlaget eller på inkomstun
derlaget. 

Avdrag för avsiittning på kapitalunderlaget får uppgå till högst 30 procent 
av detta underlag. 87 



Avdrag för avsättning pä löneunderlaget för uppgä till högst 20 procent av 
detta underlag. 

Avdrag för avsiittning pä inkomstunderlaget får uppgå till högst 15 procent 
av detta underlag. 

12 * I fråga om handelsbolag och dödsbon som beskattas som handelsbolag 
gäller följande. 

finns som delägare i handelsbolaget enbart juridiska personer som avses 
i 1 s första stycket 1-5 beräknas avdraget enligt 9 §. 

Finns som delägare i handelsbolaget enbart fysiska personer och dödsbon 
som inte beskattas som handelsbolag bcriiknas avdraget enligt 11 §. 

I övriga fall begränsas avdraget till det lägsta av de belopp som följer av 
en beräkning enligt andra och tredje styckena. 

Avdrag medges inte om mer än tio procent av handelsbolagets egna kapi
tal eller mer än tio procent av bolagets inkomst belöper på sådana personer 
som inte är beriittigade till avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv. 

Vid tillämpning av besti"tmmelserna i 10 §tredje stycket anses handelsbola
gets kapitalunderlag utgöra det lägsta av de belopp som följer av en beräk
ning enligt 3 §respektive 4 §.Är bolagets kapitalunderlag negativt påförs in
tiikten de övriga företag som ingår i intressegemenskapen i förhållande till 
företagens andel av handelsbolagets inkomst. 

Bedriver handelsbolaget verksamhet i flera förvärvskällor beräknas kapi
talunderlaget. löneunderlaget och inkomstunderlaget för bolaget som om all 
verksamhet utgjort en förvärvskälla. 

13 *Vid s;'1dan fusion som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt för skatteutjämningsreserv övertas. 

14 *Intressegemenskap anses vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag 
råda mellan juridiska personer som vid utgången av året före taxeringsåret 
iir moder- och dotterföretag eller står under i huvudsak gemensam ledning. 

15 *Beteckningar som används i kommunalskattelagen ( 1928:370) och lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt har samma betydelse i denna lag om inte 
annat anges eller framgår av sammanhanget. 

16 §Juridiska personer som avses i I §första stycket 1-5 och som yrkar av
drag för avsättning till skatteutjämningsreserv skall i självdeklaration lämna 
de uppgifter som behövs för att beräkna underlaget på vilket avsättning be
räknas. Ingår företaget i en intressegemenskap skall de uppgifter som be
hövs för att beräkna kapitalunderlaget alltid lämnas. 

Juridiska personer som enligt 1 §första stycket L-5 har rätt till avdrag för 
avsättning skall i sina sjiilvdeklarationcr lämna uppgifter som kan läggas till 
grund för en prövning av om det råder intressegemenskap med annat eller 
andra företag. 

Bestämmelserna i första stycket andra meningen och andra stycket gäller 
liven sådana företag som avses i 7 ~ 8 mom. andra stycket lagen ( 1947:576) 
om statlig inkomstskatt. 

17 § Fysiska personer och dödsbon som inte beskattas som handelsbolag 
skall i sjiilvdeklaration lämna de uppgifter som behövs för att beräkna kapi
talunderlaget samt de underlag p{1 vilka avsättning beräknats. 
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1. Denna lag träder i kraft den l juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 års taxering. 

2. Vid beräkning av kapitalunderlaget enligt 3 och 4 §§ räknas som skuld 
avsättningar som gjorts enligt lagen ( 1979:609) om allmän investeringsfond, 
lagen ( 1979:610) om allmän investeringsreserv, lagen ( 1954:40) om särskild 
fartygsfond, lagen (1955:256) om investeringsfondcr för konjunkturutjäm
ning, lagen ( 1967:96) om särskild nyanskaffningsfond, lagen (1967:752) om 
avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av 
fastighet. lagen ( 1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto, lagen 
(1981 :296) om cldsvådefonder, lagen ( 1982: 1185) om inbetalning på särskilt 
investeringskonto. lagen (l 984: 1090) om inbetalning på förnyelsekonto. 

3. Vid värderingen av tillgångar enligt 6 § tas medel på uppfinnarkonto 
upp till halva beloppet. 

4. Vid beriikning av kapitalunderlaget för sådana juridiska personer som 
avses i 1 §första stycket 1-5 skall vid 1992 års taxering. eller om företaget på 
grund av förlängt räkenskapsår inte skall taxeras detta år, vid 1993 års taxe
ring, 15 procent av sådana obcskattadc reserver som avses i 1 § lagen 
(1990:000) om återföring av obeskattadc rcserver tas upp som skuld. 

Har uppskovsbelopp som avses i 2 § lagen om återföring av obeskattade 
reserver redovisats skall vid 1993 och därpå följande års taxeringar 30 pro
cent av uppskovsbeloppet vid utgången av närmast föregående beskatt
ningsår tas upp som skuld vid beräkning av kapitalunderlaget. 

Beräkning av beskattningsårets inkomstskatt enligt 3 § första stycket 
andra meningen sker utan hänsyn till dels återföring av sådana obeskattade 
reserver som avses i första styckct denna punkt. dels den del av det till be
skattning upptagna uppskovsbcloppet enligt 5 § lagen om återföring av obe
skattade reserver. 

5. Vid beräkning av kapitalunderlaget för fysiska personer och dödsbon 
som inte beskattas som handelsbolag skall vid 1992 års taxering 25 procent 
av sadana obeskattade reserver som avses i 1 § lagen (1990:000) om återfö
ring av obeskattade reserver tas upp som skuld. 

I tar uppskovs belopp som avses i 3 § lagen om återföring av obeskattade 
reserver redovisats vid utgången av närmast föregående beskattningsår skall 
vid 1993-1995 års taxeringar 50 procent av beloppet tas upp som skuld vid 
beräkning av kapitalunderlaget. 

6. Vid beräkning av kapitalunderlaget för fysiska personer och dödsbon 
som inte beskattas som handelsbolag giiller följande. Vid 1992-1999 års tax
eringar skall som kapitalunderlag anses den skattskyldiges kapitalunderlag 
enligt 4 § första-femte styckena med tillägg för ett belopp motsvarande den 
skattskyldiges negativa kapitalunderlag vid 1992 års taxering, beräknat en
ligt niimnda bestämmelser, efter avdrag med 50 000 kr. 

Vid beräkning av kapitalunderlaget vid 1992 års taxering skall fastigheter 
tas upp till det högsta av de värden som följer av 5 § första stycket 4 och 
andra stycket l-4. 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte vid tillämpning av 
12§. 
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6 Förslag till 
Lag om återföring av obeskattade reserver 

I Iiirigenom föreskrivs följande. 
I § Ett företag som vid utgiingcn av det beskattningsår som avslutats närmast 
före den I januari 1991 har obeskattade reserver kan i den omfattning som 
anges i denna lag få uppskov med beskattningen vid återföringen av reser
verna. Med företag avses såväl fysiska som juridiska personer. 

Med obeskattade reserver avses reserver i lager. pågående arbeten och re
sultatutjämningsfond. Reserv i lager och pågående arbeten skall anses före
ligga om tillg{mgarna vid inkomsttaxeringen har tagits upp till lägre värde än 
som skulle ha följt vid en tillämpning av 24 * kommunalskattelagen 
(1928:370). 

Att särskilda regler giiller för bankaktieholag. sparbanker, föreningsban
kcr. finansbolag, fondkomrnissionsbolag rn:h kreditaktiebolag framgår av 
6§. 

2 § Ett uppskovsbelopp skall beslutas vid 1992 års taxering eller. om företa
get på grund av förlängt räkenskapsår inte skall taxeras detta år, vid 1993 års 
taxering. I fråga om handelsbolag beräknas uppskovsbeloppet för handels
bolaget. 

3 § Uppskovsbeloppct är skillnaden mellan de obeskattade reserverna enligt 
1 § första stycket och den avsiittning till skatteutjämningsreserv som har 
gjorts enligt lagen ( 1990:000) om skatteutjämningsreserv. Ger beräkningen 
ett negativt resultat beslutas inget uppskovsbelopp. 

4 § Uppskov vid beskattningen kan medges vid taxeringen till statlig in
komstskatt och - såvitt avser fysiska personer och dödsbon - vid taxeringen 
till kommunal inkomstskatt. Uppskov medges endast om den skattskyldige 
frarnstiiller ett yrkande om detta hos skattemyndigheten. 

5 § Beskattning av uppskovsbeloppet skall fördelas så att 
minst 25 procent av beloppet tas upp vid 1992 års taxering. 

sammanlagt minst 50 procent av beloppet tas upp vid 1992 och 1993 års 
taxeringar. 

sammanlagt minst 75 procent av beloppet tas upp vid 1992-1994 års taxe
ringar. 

hela beloppet tas upp vid 1992-1995 års taxeringar. 
Taxeras inte företaget ett visst år skall motsvarande större del av upp

skovsbeloppct tas upp vid taxeringen det följande året. Till detta belopp 
skall läggas ett tilliigg om tio procent av beloppet. 

En fysisk person behöver vid 1992 års taxering inte ta upp någon del av 
uppskovsbeloppet. Ett handelsbolag behöver vid 1992 års taxering inte ta 
upp mer än 25 procent av uppskovsbcloppet multiplicerat med den andel av 
bolagets inkomst som belöper på andra delägare än fysiska personer. Vid 
följande [1rs taxeringar gäller bestämmelserna i första stycket. 

I !ar den förvärvskälla till vilken de obeskattade reserverna hänför sig upp
hört, skall åtcr~t[1ende del av uppskovsbeloppct omedelbart tas upp till be
skattning. Detta gäller inte om en fysisk pers

0

on överför sin näringsverksam
het eller driften av denna till ett aktiebolag. Aterstående del av uppskovsbe
loppet skall i s[1dana fall tas upp till beskattning hos aktiebolaget enligt be
stämmelserna i denna lag. 
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6 § För bankakticholag. sparbanker. föreningsbanker, finansbolag. fond
kommissionsbolag och kreditaktiebolag gäller - i stället för vad som anges i 
4 och 5 §§ - följande. 

Hela uppskovsbcloppet skall tas upp till beskattning vid 1992 års taxering 
eller. om företaget på grund av förlängt räkenskapsår inte skall taxeras detta 
år. vid 1993 års taxering. Vid tillämpning av uppbördslagens ( 1953:272) reg
ler om debitering av preliminär och slutlig skatt skall dock anses som om 
skatten på uppskovsbeloppet hänför sig med lika delar till de beskattningsår 
för vilka taxering sker åren 1992-1995. 

7 § Även om en inkomst som avses i denna lag är att hänföra till aktiv nä
ringsverksamhet. skall den. vid tillämpning av 11 kap. 3 * lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. 3 kap. 4 §lagen ( 1981 :691) om socialavgifter samt 3 § 
lagen ( 1990:000) om särskild löneskatt behandlas som inkomst av passiv nä
ringsverksamhet om den skattskyldige inte yrkar annat. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 år taxering. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § samt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

2 §2 

Sjukpenninggrundande in
komst är den årliga inkomst i 
pengar eller skattepliktiga natllra
förmåner som en försäkrad kan an
tas komma att tills vidare få för eget 
arbete, antingen såsom arbetstagare 
i allmän eller enskild tjänst (in -
koms t av ans t ä 11 ni n g) eller på 
annan grund (inkomst av annat 
förvärvsarbete). Som inkomst 
av anställning räknas dock inte er
sättning från en arbetsgivare som är 
bosatt utomlands eller en utländsk 
juridisk person, om arbetet har ut
förts i arbetsgivarens verksamhet 
utom riket. I fr{1ga om arbete som 
utförs utomlands av den som av en 
statlig arbetsgivare sänts till ett an
nat land för arbete för arbetsgiva
rens räkning bortses vid beräk
ningen av sjukpenninggrundande in
komst från sådana lönetillägg som 
betingas av ökade levnadskostnader 
och andra siirskilda förhållanden i 
sysselsättningslandet. Den sjukpen
ninggrundande inkomsten fastställs 
av försäkringskassan. Inkomst av 
anställning och inkomst av annat 
förvärvsarbete skall därvid var för 
sig avrundas till närmast lägre hund
ratal kronor. 

Vid beräkning av sjukpenning
grundande inkomst bortses från så
dan inkomst av anställning och an
nat förvärvsarbete som överstiger 
sju och en halv gäng.er basbeloppet. 
Det belopp som sålunda skall un
dantas skall i första hand räknas av 

Sjukpenninggrundande in
komst är den årliga inkomst i 
pengar eller andra skattepliktiga för
måner som en försäkrad kan antas 
komma att tills vidare få för eget ar
bete, antingen såsom arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst (in -
komst av anställning) eller på 
annan grund (inkomst av annat 
förvärvsarbete). Med inkomst 
m· anställning likställs kostnadser
sättning som inte enligt JO .li upp
börds/agen ( 1953:272) undantas vid 
beräkning av preliminär A-skatt. 
Som inkomst av anställning räknas 
dock inte ersättning från en arbetsgi
vare som är bosatt utomlands eller 
en utländsk juridisk person, om ar
betet har utförts i arbetsgivarens 
verksamhet utom riket. I fråga om 
arbete som utförs utomlands av den 
som av en statlig arbetsgivare sänts 
till ett annat land för arbete för ar
betsgivarens räkning bortses vid bc
räk ningen av sjukpenninggrun
dande inkomst från sådana lönetill
lägg som betingas av ökade levnads
kostnader och andra särskilda för
hållanden i sysselsättningslandet. 
Den sjukpenninggrundande in
komsten fastställs av försäkringskas
san. Inkomst av anställning och in
komst av annat förvärvsarbete skall 
därvid var för sig avrundas till när
mast lägre hundratal kronor. 

Vid beräkning av sjukpenning
grundande inkomst bortses från så
dan inkomst av anställning och an
nat förvärvsarbete som överstiger 
sju och en halv gänger basbeloppet. 
Det belopp som sålunda skall un
dantas skall i första hand räknas av 

från inkomst av annat förvärvsar- från inkomst av annat förvärvsar-
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Nuvarande lydelse 

bete. Ersättr1ing i pengar eller natu
raf<Jrmå11er för arbete som mlgo11 ut
för för någon a11nans räkni11g 111a11 att 
rnra a11stiilld i dennes tjii11st skall, så
vida ersättningen under ett år upp
går till minst I 000 kronor. anses som 
inkomst ar 1mställning. I fråga om 
ersättning som utgör inkomst av rö
relse som bedrivs av de11 som u~for 
arbetet eller av jordbruksfastighet 
som den11e brukar, gäller vad nu har 
sagts endast under förutsättning att 
den försiikrade och den som utger 
ersättningen är ense om detta. I nu 
angivna fall skall den som utför ar
betet anses såsom arbetstagare och 
den som utger ersiittningen såsom 
arbetsgivare. Kan ersättning för ar
bete för någon annans räkning un
der äret inte antas uppgå till minst 
I 000 kronor. skall ersättningen från 
denne inte ws med vid beräkningen· 
av den sjukpenninggrundande in
komsten i annat fall än då den utgör 
inkomst av rörelse eller jordbruks
fastighet. 

Beräkning.en av 

Föreslage11 lydelse 

bete. Ersättning i pengar eller a11dra 
skattepliktiga förmåner för 111fört ar
bete i a1111a11 form ä11 pe11sio11 riik11as 
som i11komst av anställning, såvida 
ersättningen under ett år uppgår till 
minst I 000 kronor. ii11e11 om motta-
garen inte är anställd hos de11 som ut
ger ersät111i11ge11. I fråga om ersätt
ning som utgör inkomst av 11äri11gs
verksamhet, gäller vad nu har sagts 
endast under förutsättning att den 
försäkrade och den som utger ersätt
ningen är ense om detta. I nu an
givna fall skall den som utför arbetet 
anses såsom arbetstagare och den 
som utger ersättningen såsom ar
betsgivare. Kan ersättning för ar
bete för någon annans räkning un
der året inte antas uppgå till minst 
1000 kronor. skall ersättningen från 
denne inte tas med vid beräkningen 
av den sjukpenninggrundande in
komsten i annat fall än då den utgör 
inkomst av 11äri11gsverksamhet. 

- - - styckena uppbördslagen (1953:272). 

11 kap. 

H' 
Med inkomst av anställning 

avses den lön i pengar eller skatte
pliktiga 11aturafömu/11er, som en för
säkrad har fått s{1som arbetstagare i 
allmän eller enskild tjiinst. Till så
dan inkomst räknas dock inte frän 
en och samme arbetsgivare utgiven 
lön som under ett år ej uppgått till 
1 000 kronor. l fråga om arbete som 
har utförts utomlands bortses vid be-
räkningen av pcnsionsgrundande in
komst från ~ädana lönctillägg som 
betingas av ökade levnadskostnader 
och andra siirskilda förhftllanden i 
syssclsättningslandct. Såsom in

komst av anställning anses även 

Med inkomst av ans t ä Ilning 
avses den lön i pengar eller a11dra 
skattepliktiga förmå11er, som en för
säkrad har fött såsom arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst. Med lö11 
likställs kost11adsersiitt11i11g som inte 
e11/igt JO* uppbörds/agen (1953:272) 
u11dantas 1·id beriik11i11g av prelimi
när A-skatt. Till sådan inkomst räk
nas dock inte från en och samme ar
betsgivare utgiven lön som under ett 
år ej uppgått till I 1100 kronor. I fråga 
om arbete som har utförts utom
lands bortses vid beräkningen av 
pensionsgrundande inkomst från så
dana lönctillägg som betingas av 
ökade levnadskostnader och andra 
särskilda förhållanden i sysselsätt
ningslandet. Såsom inkomst av an
ställning anses även 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976:380) om arbetsskadeför
säkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller 
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på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället 
för försäkrads inkomst s{1som arbetstagare i allmiin eller enskild tjänst. 

b) föräldrapenningförm<'tner, 
c) vård bidrag enligt 9 kap. 4 *, i den mån bidraget inte är ersättning för 

merkostnader, 
d) dagpenning från erkänd arbetslöshctskassa, 
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen ( 1973:371) om kontant arbets

marknadsstöd, 
f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 

rehabilitering i form av dagpenning, 
g) korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 

(1973:349), 
h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979:84) om delpensionsför

säkring, 
i) dagpenning till värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga under repeti

tionsutbildning, frivilliga som genomgår utbildning under krigsförbandsöv
ning eller särskild övning inom värnpliktsutbildningen, läkare under för
svarsmedicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga, 

j) utbildningsbidrag för doktorander, 
k) timersättning vid grundutbildning för vuxna (grundvux), vid vuxenut

bildning för psykiskt utvet:klingsstörda (särvux) och vid grundläggande 
svenskundervisning för invandrare, 

I) livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller 
motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag, 

m) från Sveriges författarfond och konstnärsnämnden utgående bidrag 
som ej iir att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i den 
män regeringen så förordnar, 

n) statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning niir de star
tar egen rörelse. 

o) värdet av vad den försäkrade tillgodoförs som följd av att en arbetsgi
vare lämnar sädant bidrag som likställs med lön enligt 2 kap. 3 § andra 
stycket lagen (1981:691) om socialavgifter, 

p) ersättning enligt lagen p) ersättning enligt lagen 
( 1988: 1465) om ersättning ot:h ledig- (1988: 1465) om ersättning och ledig-
het för niirståendev;'\rd. het för niirståendevård, 

q) tillfälliga förvärvsinkomster. 
I fråga 

såsom arbetsgivare. 

3 *~ 
Med inkomst m· annat f örl'ärvsarhete avses 
a) inkomst av här i riket bedrii·en a) inkomst av aktiv näringsverk-

rörelse; samhet här i riket: 
b) inkomst m· här belägen jord- b) tillfälliga förvärvsinkomster: 

bruk.1fastighet, som brukas av den 
försäkrade: 

c) ersiittning för arbete för ni1gon c) ersättning för arbete för någon 
annans räkning i pengar eller skatte- annans räkning i pengar eller andra 
pliktiga naturaförmåner; samt skattepliktiga förmåner; samt 

d) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976:380) om arbetsskadeför
säkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller 
på grund av regeringens förordnande. i den mån ersättningen träder i stället 
för inkomst som ovan nämnts; 
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allt i den m;°m inkomsten inte enligt 2 * är att hiinföra till inkomst av an- Prop. 1989/90: 110 
ställning. Bilaga 2 

Till inkomst som arses i första 
stycket a) och h) räknas även sådan 
inkomst ill' rörelse eller jordbruksfas
tighet. som enligt punkt 13 m· am·is
ningama till 32 * eller a111·isningama 
till 52 * kommwwlskattelagen ( 1928: 
370) taxeras hos försäkrad, om den 
försiikrade 1•arit 1wksam i förFiin•s
kiillan i ej blutt ringa omfatllling. 

Har inkomst som avses i första stycket a) eller b) inte uppgätt till 1000 
kronor för är, tas den inte i beräkning. Ej heller tas sådan ersättning som 
avses i första stycket c) i beräkning. om ersättningen från den. för vilken ar
betet utförts, under ftret inte uppgått till 1 000 kronor. 

En jordbruk.1fastiglzet skall inte 
anses brukad il\" en försäkrad som 
har del i il/läkter 111' egenrerksamlzet 
på jizstigheten, om dessa intäkter 
sammanlagt uppgår till högst 15 000 
kronor. 

I. Denna lag triidcr i kraft den 1 juli 1990. 
2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 2 * tillämpas första gången i fråga om 

sjukpenninggrundande inkomst för tid efter utgången av år 1990. 
3. De nya bestämmelserna i 11 kap. 2 och 3 §* tillämpas första gången när 

pensionsgrundande inkomst bestäms för år 1991. 

Lagen llmtrvckt 1982: 120. 
Se~aste lvd~lse 1987: U06. 
Senaste lvdels.: 1988: 1466. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981 :691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 §. 2 kap. 3, 4 och 5 §§samt 3 kap. 3 och 
5§§ lagen (1981:691) om socialavgifter1 skall ha följande lydelse. 

2 kap. 

4 § 
Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från 
1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte upp

gått till 1 000 kronor, 
2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år, 
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn 

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar 
sjukpenning eller föriildrapenning som arbetsgivare för uppbära enligt 3 kap. 
16§ eller 4 kap. 18§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen 
(1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, 

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i 
hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid 
inkomsttaxeringen, 

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbetsta
gare haft att täcka med ersättningen, 

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 §tredje stycket civilför
svarslagen ( 1960:74 ). i den mån ersättningen utgör eller motsvarar dagpen
ning. 

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna inte 
räknas som lön enligt 11 kap. 2 §första stycket lagen om allmän försäkring, 

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet 
är av utliindsk nationalitet. 

10. ersättning som på grund av be
stämmelserna i 4 eller 5 § lagen 
(1984:947) om beskattning av ut
ländska forskare vid tillfälligt arbete 
i Sverige inte utgör skattepliktig in
täkt' 

10. ersättning som på grund av be
stämmelserna i 5 § lagen (1984:947) 
om beskattning av utländska fors
kare vid tillfälligt arbete i Sverige 
inte utgör skattepliktig intäkt, 

11. ersiittning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring. 
Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan 

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från arbets
givaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares kostnader 
i viss verksamhet. 

I fråga om inkomst från fåmans
företag skall föreskrifterna i punkt 
13 av anvisningarna till 32 § kommu
nalskattelagen ( 1928:370) tillämpas 
vid bestämmande av avgiftsunderla
get. 

I fråga om inkomst från fåmans
företag och fåmansiigt handelsbolag 
skall föreskrifterna i punkt 13 av an
visningarna till 32 § kommunalskat
telagen (1928:370) tillämpas vid be
stämmande av avgiftsunderlaget. 

3 kap . 

. H 
Egenavgifter beriiknas inte för år efter det då den försäkrade fyllt 65 år. 
Andra avgifter än tilläggspen- Andra avgifter än tilläggspen-
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N11\'ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

sionsavgift betalas inte av den som sionsavgift betalas inte av den som 
vid utg::'1ngen av inkomst{irL't ej var vid utgiingen av inkomstitret inu· var 
inskriven hos ;tllmiin fiirsiikrings- inskriven hos allmiin försäkrings-
kassa. Siidana avgifter betalas ej hel- kassa. 0111 inte de11u herolt pli att drn 
kr av den som !'lir niigon del av fiirsiikracle illle 11pp11t111 cll'll älder 
samma ilr uppburit hel förtidspen- .1·0111 unges i I kap. .f ~ lagl'll 
sion enligt lagen ( /9(i2:381) om all- I 1962:381) 0111 all111ii11 fiirscikri11g. 
miin försiikring elkr för hela {1rct S;idana avgifter betalas itlf<' heller av 
uppburit hel <ikkrspension enligt den som för n{1gon del av samma är 
niimnda lag. uppburit hel förtidspension enligt la

gen om allmiin försiikring eller för 
hela iiret uppburit hel iilderspension 
enligt niimnda lag. 

Ti!Higgspensionsavgift betalas in- Tilliiggspensionsavgift betalas in-
te för är före clet dii den fi'irsiikrad<' te för det <h d{1 den fi.irsiikrade avli-
.f\·1/1 /6 1/r ella för det iir cb den för- dit. S~1dan avgift betalas i111c heller 
siikrade avlidit. Siidan avgift betalas chi den fiirsiikrade för hela [iret upp-
ej heller d;·1 den förs~ikrade for hela burit hel iilckrspension enligt lagen 
itret uppburit hel {1kkrspension en- pm allmiin försiikring. 
ligt lagen lHll allmiin försiikring. 

Avgift bctalas inte cb avgiftsundcrlaget understiger I (Il)() kninor. 

Prop. 1989/90: I 10 
Bilag.a 2 

1 Lag.:n omtryckt I lJXll:l,J:I. 97 
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10 Förslag till 
Lag om siirskild löneskatt 

Hiirigenom förl.'skrivs följande. 
I * En arbetsgivar!..' skall pi1 det undl.'rlag som ango.:s i 2 * fiir varje iir betala 
siirskild löneskatt till stall'n med 21.5 procent. 

2 *Skatten o.:nligt l * beriiknas pf1 l\ln ello.:r annan cr<ittning till arbetstagare 
som vid iirets ingi1ng iir (15 iir eller iildre. 

Vid bcstiimmande av skattl'underlago.:t tilliimpas bestiimmelscrna i 2 kap. 
3-5 ** lagen ( 198 l :(19 l) om socialavgifter nll'd undantag av -l * första stycket 
') 

3 * En enskild person eller ett dödsbo skall för varje iir betala siirskild löne
skatt enligt I * p;i inkPmst av passiv niiringsverksamhet hiir i riket samt. om 
den skattskyldige för..: iiro.:ts början fyllt 65 i1r eller avlidit undo.:r iiret. pä in
komst som avses i 3 kap. -l *andra stycket lagen ( 1981 :(191) om socialavgifter. 

Skatt beriiknas inte p;\ siidana inknmster för vilka den skattskyldige skall 
betala L'gL·navgiftl.'.r enligt 3 kap. -l * lago.:n om socialavgifter. 

Skatt bl.'.riiknas in IL' hdkr pi1 ersiittning för ett uppdrag diir avtal har triif
fats om att o.:rsiittningl.'.n för uppdraget skall likstiillas med inkomst av anstiill
ning enligt 3 kap. 2 * lago.:n (I %2:381) om allmiin försiikring. 

4 * Vid bl.'.riikning av skatteumkrlago.:t giilkr i ti!Himpliga delar bl.'.stiimmd
serna i 3 kap. 5 * lagL'n ( 1981 NI I) om socialavgifter. 

5 * I fri1ga om siirskild löneskatt giiller bestiimmelserna i 5 kap. lagl.'.n 
( 1981 :691) om socialavgifter samt vad som i nl.'.dan angivna författningar iir 
föreskrivet i fri1ga om avgitkr o.:nligt niimnda lag: 

I. kommunalskattdago.:n ( 1928:370). 
2. lagen (I 1N0:00) 11m sjiilv1kklarati1111 och kontrolluppgifter. 
3. skattebrottsbgo.:n (1971:(19). 
-l. lagen ( 1971: I 072) om förm;insbcriittigado.: skattefordringar m.m .. 
5. lagen (I 'J79:6 l I) om upplwvsmannakonto. 
11. lagu1 (I 990:000) om skatteutjiimningsro.:sen·. 

Denna lag triidn i kraft do.:n I juli 1990 och tilliimpas pi1 lön eller annan 
ersiittning som utbetalas dtl.'.r utgi1ngen av iir 1990 samt pil inkomst enligt 3 * 
som tas upp till b(·skattning vid 1992 iirs taxning o.:lkr senare. 
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11 Förslag till Prop. 1989/90: 110 
Lag om ändring i lagen ( 1959:551) om bcr~ikning av Bilaga 2 

pcnsionsgrundandc inkomst enligt lagen ( l 962:J8 l) om allmän 
förs~ikring 

I Urigeno111 föreskrivs att 4 * lagen (I lJ59:55 I) om beriikning av pensions
grundande inkomst enligt lagen ( IW12:3XI) om allmnn försiikring 1 skall ha 
följande lyddse. 

N11rara11dc lrdelse Fiireslage11 lydd1·c· 

Hc 
Vid bestiimmande av pensionsgrundande inkomst skall. utöver vad som 

framg<'tr av lagen om allmiin försiikring. giilla följamk. 
Viinkt av skattepliktiga 1111/Ura- Viinkt av skattepliktiga jiimu)ner 

jiJnntlncr till arbetstagare. som skall i a111u11 iin prngar till arbetstagare. 
betala sjiim<msskatt. skall uppskat- som skall betala sjömansskatt. skall 
tas i enlighet med vad som föreskrivs uppskattas i enlighet med vad som 
av regeringen eller den myndighet föreskrivs av regeringen eller den 
som regeringen bestiimmer. Skatte- myndighet sllm regeringen bestiim-
pliktiga 11c1111rafiir111ii11c·r skall i andra mer. Skattepliktiga }Ör111å11er skall i 
fall tas upp till ett viirde som bestiims andra fall tas upp till ett viirdc som 
i enlighet med X* forsta-fjiirde bestiims i enlighet med 8 * första-
styckena uppbi.irdslagen ( 1953:272). fjiirde styckena upphördslagen 

(1953:272). 
Vid beriikning av inkomst av anst:illning skall avdrag göras för kostnader 

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anstiillning. i den mitn kostna
derna. minskade med erh<illen kostnadsersiittning. överstiger tretusen kro
nor. 

Rik.\fijrsiikri11g.1Tcrkc1.filr 111eddele1 Siirskilda föreskrifter ang<tcnde 
siirskilda föreskrifter ang[1ende be- beriikning av s{tdan inkllmst av an-
riikning av si1dan inkomst av anstiill- stiillning. som enligt lagen ( 1947: 
ning. Sl.Hll enligt lagen ( 1947:576) 5711) om statlig inkomstskatt hiinförs 
om statlig inkumstskatt hiinförs till till intiikt av 11c/ri11g.1T<'rk.rn111h1·1111ecl-
intiikt av jurdhruksfi1s1ighc1 eller in- delas ai· rcgeri11grn eller mrm/ighel 
1iik1 ar riirelse. so111 regeringen hcslii111111er. 

Vid ber:ikning av inkomst av annat fiirviirvsarbcte far fr{m inkomst av en 
viss förv;irvskiilla inte dras av underskntt i annan förv:irvskiilla. 

Denna lag tr:ider i kraft den I juli 1990. Aldn: fiirL·skriftcr g:iller fortfa
rande vid ber:ikning av pensionsgrundande inkomst fiir är 1990 eller tidigare 
itr. 

1 La1<c11 omtrvck 1 I 117<1· ltl I 'i 
SL·n;~slL' IHklsL· a\' la!!c,-ns r:1i,rik l<J711: llll:'i. 
2 Scnash:.lyddsc llJX7: L'Jll. 99 



12 Förslag till 
Lag om avkastningsskatt pil pcnsionsmedcl 

1-Hirigrnom fiireskri\·s följande. 

:\/1111ii11 b!'slii111111dl'C' 

I* Till statl'n skall betalas avkastningsskatt L'nligt denna lag. 

Skatlskrldigh<'I 

2 *Skattskyldiga till avkastningsskatt :ir 
I. svenska lidiirs:ikringsfiirl'lag. 
2. utbndska livfiirs:ikringsbolag som bedriver fiirs:ikringsrörelse hiir i ri

ket. 
3. undeP;tiidsfiirL·ningar som bedriver till li\försiikring hiinförlig verksam

het. 
4. pensionsstiftelser enliµt lagen ( l %7:531) tim trygµande av pensionsut

fös le isL' m . m .. 
5. arbetsgi\·arL' som i sin hal;insriikning rL'dLlvisar skuld under rubriken Av

satt till pensioner enligt ."i* lagen om tryg:gande av pL'nsinnsutfästelse m.m. 

3 * Skattl'undnlaget för skattskyldiga som avses i 2 * 1-3 utgörs av nettoin
tiil;.ten <LV dL·n kapit;LI- ol'h fastighL'lsfiirvaltning som bdi.ipL'r pi1 pensionsför
s:ikring:ar som ml'dddats dirL·kt L'ller i i1terförs:ikring ilt annat inliindskt för
<ikringsföret;1g. 

SkatteunLkrlagL'l fiir skattskyldiga som avsl's i 2 * 4 utgiirs av nettointiik
IL'n av stiftl'ISL'lls kapital- och fastighetsfiirvaltning. 

Skatteulllkrlagl'l för skattskyldiga stim avses i 2 * 5 utgörs av 1wnsions
skuldens bl'ltipp vid ingangen av bcskattningsiirl't. si1vitt avser s[1dana pen
sionstitaganLkn fiir \'ilkas tryggalllk avdrag:sriitt föreiigg:er enligt punkt 20 
d jiimfiirt med punkt 20 e av anvisningarna till 23 * knmmunalskattdagen 
(I lJ2X:37tl) oeh si1vitt avser siidana (1L'llsions;Hag:andl'n för vilka avdragsr:itt 
föreligger L'nligt X~ lagen (IY75:134S) om ikrafttriidande av lagen 
( lll7."i: 1347) om :indring i kommunalskattelaµen ( 192S:37tl). 

•H Nettointiikten av kapital- och fastighl'tsförvaltning som avses i 3 * fiirsta 
och andra styckc·1ia skall bl'riiknas enligt rl'gil'rna fiir inktimstslagl't niirings
\'L'fksamhl't vid t;1\ering L'nligt lagen (I 1147:57<1) Llm statlig inkomstskatt. 

Sk<111t•.rn1s 

5 * Skatten uppgill' till ltl procent av skattl'underlagl't L'nligt 3 * första neh 
andra styekL·na. s;'1vitt underlagl't ;l\ser tj:instL'pension. För övrig dl'i av skat
teundL'rlagL'l uppgiir skatten till I ."i prneent. 

Skattl'n uppg;1r till 1.1 prnet·nt av skattL't111derlaget enligt 3 * tredje 
stycket. I dl't fall heskattningsi1ret iir l:ingrl' L'ller kortare iin 12 m~mader skall 
skattesatsen j:imkas i nwts\·arande mim. DL'tsamma skall giilla om pensions
skuld som avsL'S i nyssniimnda stycke helt upplösl's under hl'skattnings<lret. 

Örriga hesrii111111l'isa 

6 ~ För ,;kattskyldiga som ;l\ses i 2 * 5 utgör a\'kastningsskatt si.tdan av
dragsgill skatt som a\'ses i punkt 23 av an\·isningarna till 23 * kommunalskat
telagl'n ( 192S:3711). 

7 * SkatteunderlagL't anundas nl'dät till helt tusl'ntal kronor. 
lktl'ckningar som an\':inds i denna lag har samma hetydl'lsl' som i kommu

nalskattl'iagen ( 192X:370) och lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

Prop. 1989/90: 110 
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8 * Bcst:im111elserna i taxeringslagen ( 1990:1JOO) 0111 taxering för inkomst Prop. I 9~9190: I 10 
skall tilliimpas niir skatt..:underlaget bestiims. I fr{1ga 0111 dehitl:'ring och upp- Di laga 2 
biird av avkastningsskatt giiller bestiimmelscrna i uppbördslagen ( llJ'.i.1:272). 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 199() och tilliimpas forsla g{1ngcn vid 
1992 ~irs taxering. Lagen tilliimpas dock inte 0111 beskattningsiiret har pt1bör
jats före ikrafttriidandet. Omfattar beskattnings~m;t vid 1992 ;irs taxering del 
av kalendcdret 1990 ncdsiitts skatten m..:d belopp mlltsvaramk d..:n andel 
av beskattningsi"iret som infallit under kalender<irel l 991l. 
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17 Förslag till 
Lag om ~inJring i lagen ( 1982: 1193) om skattereduktion för 
fackföreningsavgift 

I Hirigenom föreskrivs att 2-5 ** lagen ( l 9X2: 1193) om skattereduktion för 
faekförL'nings.l\·gift skall ha fiiljande lydelse. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1990 och tilrnmpas första gilngen vid 
1992 {1rs taxering. 
I LyJ.:lsc l'llligt r~op. l'J~l)/l)IJ:7-l. 
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19 Förslag till 
Lag om ~indring i utsökningsbalkcn 

I Hirigenom föreskrivs i friiga om utsiikningsbalken 
dels att 15 kap. 9 och 14 **skall ha följande lydelse, 
dt'ls att det i balken skall införas l'll ny paragraf. 15 kap. 6 a *. av följande 

lvdelse. 

Denna lag triider i kraft dl·n I juli 1990 Prh tilHimpas i friiga om införsel 
som sker efter utgirngen av är 1990. 
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24 Förslag till Prop. 1989/90: 110 
Lag om iindring i lagen ( 1987:813) om homosexuella sam hor Bilaga 2 

Hiirigennm föreskrivs att lagen ( 1987:813) om h11nwsexuella sambor 1skall 
ha följande lydL'lse. 

Nurnrande l_rtiC'lsC' FiJreslagrn lydelse 
Om tvii personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhallande, skall vad 

som giiller i friiga om sambor enligt följande lagar och bestiimr'nelser tilliim
pas iivcn pi1 de homnsexuella samborna: 

I. lagen ( 1987 :2.'2) om sambors gemensamma hem. 
2. iir\'dahalken. 
3. jordabalken. 
-1. ltJ kap. 9 * riitteg[1ngsbalken. 
5. -I kap. 19 ~ första styck<::'! utsiikningshalken, 
h. 19 *första stycket, 35 .~-I mom., h. 19 * första stycket. punkt I 

punkt 8 andra strcket 111· lllll"i.rning- Jhrsta stycket a1· anri.rningarna till 
anw till 32 ~ samt p1111kt 2 a sjunde 31 ~ och punkt 3 a m· w11·i.rning11rna 
stycke'/ m· lllll'i.111i11gama till 3(J ~ till 33 .~ kommunalskattL'lagen 
kommunabkattdagen ( 1928:370). ( 11J28:370), 

7. lagl'n ( 19-11 :-116) om arvsskatt och g;1voskatt. 
8. 6 *lagen ( 19-16:8117) om handliiggning av domstulsiirendcn, 

9. 25 ~ 9 1110111. lagen ( f9-17:57(J) 
0111 swtlig inkomstskatl, 

9. hostadsrii ttslagcn ( 1971 :-179). 10. bostadsriittslagcn ( 1LJ71 :-179). 
JO. 9 * riittshjiilpslagcn ( ILJ72: I I. 9 * riittshjiilpslagcn ( 1972: 

-121)), samt -129), samt 
Il. lagen (1981:131) om kallelse 12. lagen (1981:131) om kallelse 

pil okiinda borgcniircr. pi1 okiinda borgcniircr. 
1-lirutsiitkr dcs~a lagar eller bcstiimmL'lsn att samborna ~kall vara ogifta, 

giillcr det pcksi1 de homosexuella sambnrna. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1990 och tilliimpas första gfmgen vid 
1992 tirs taxering. 

1 So:nask lvdcbL· JllXS: 152. 
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32 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 198.3: 1086) om 
vinstdclningsskatt 

I liirigerwm fi.lreskrivs att lagen (I lJ83: l!J86) om vinstdelningsskatt skall 
upphöra ;1tt giilla vid utgi111gen av juni 19911. Den upphiivda lagen tillämpas 
dock alltjiimt vid 199 I och tidigare {1rs taxeringar. 

I. I3estiimmelserna om vinstdclningsundcrlag i den upphiivda lagen tiWim
pas iiven vid I lJ92 {1rs taxering vid taxering till siirskild vinstskatt enligt lagen 
( \989:346) om siirskild vinstskatt. 

2. Vid beriikning av det nominella resultatet skall - utiivcr vad som anges 
i 3 *den upphiivda lagen - följande giilla vid 1991 ;·1rs taxering. Har den be
skattningsbara inkomsten eller beriiknade förlusten p[1verkats av avdrag för 
avskrivning p<'.1 inventaril·r l'nligt besliimmelserna om riikenskapsenlig av
skrivning i punkt 4 fjiirde stycket av anvisningarna till 29 * kommunalskatte
lagcn ( 1928:370) eller restviirdcavskrivning i punkt 5 första stycket av samma 
anvisning<H i lagrummens lydelse intill den J juli 1990 skall tilliigg göras med 
hiilften av skillnaden mellan det belopp som pavcrkat inkomsten eller förlus
ten och ett j:imförelsebelopp beriiknat enligt andra-fjiirde styckena. 

Underlaget för jiimförclsebel11ppet bestiims utifr<ln följande poster: 
a) det skattemiissiga restviirdet pii inventarierna vid utgt111gen av niirmast 

förcgiiende beskattnings[1r. 
b) :mskaffningsviirdet för under beskattnings;'iret anskaffade inventarier 

som vid beskattningsi1rets utgi1ng fortfarande tillhörde rörelsen eller jord
bruket med undant;1g för im·entaril'r som anskaffats efter den 26 januari 
1990 i den mirn anskaffningen inte skett pit grund av ett skriftligt avtal som 
slutits senast niimnda dag. 

e) ett belnpp mots\'arande vad s1Hn utgör intiikt i form av vederlag eller 
försiikringsersiittning för inventarier som har anskaffats före beskattnings
[1rets ing;\ng och som har avyttrats eller förlorats under beskattningsåret. 

Underlaget för jiimförclsebeloppet iir summan av posterna a och b med 
avdrag för posten c. Är underlaget negativt skall det anses vara noll. 

Jiimförelseheloppet iir 30 procent av underlaget om den skattskyldige yr
kar avdrag för avskri\'ning enligt besliimmdserna om riikcnskapsenlig av
skrivning dch 25 procent av underlaget om den skattskyldige yrkar avdrag 
enligt bestämmelserna nm rcstviirdeavskrivning. 

Bestiimrnelserna i första-fjiirde styckena skall tillämpas iiven betriiffande 
övriga tillg{mgar som behandlas som inventarier i avskrivningshänseende. 

Prop. 1989/lJO: 110 
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34 Förslag till 
Lag om upphiivande av lagen ( 1967:94) om avdrag vid 
inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning 

1-Hiri!!enom fi.ireskrivs att lagen ( 1%7:94) om avdrag vid inkomsttaxe
ringen för viss aktieutdelning skall upphöra att giilla vid utgången av juni 
1990. 

1. Den upphiivda lagen tilliimpas dock alltjiimt vid 1990 och tidigare i1rs 
taxeringar i fdga om bL'lopp som inbetalats för aktierna pä grund av beslut 
som anmiilts för registrering före utg<ingen av i1r 1990. Diirvid skall fr.o.m. 
1992 iirs taxering med rörelse eller jordbruksfastighel avses niiringsverksam
het samt med förvaltningsföretag företag snm avses i 2 kap. JO* och 7 * K 
mom. andra stycket lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

2. 1 lar t.o.m. I 9l)(, i1rs taxering avdrag inte medgells med hela det belopp 
som har inbetalats för aktierna giilkr följande. Det outnyttjade beloppet re
duceras med 40 procent. Vid taxeringen för vart och ett av iiren 1997-2000 
far avdrag för det reducerade beloppet göras med hiigst 25 procent av iiter
sliknde belopp eller med högst 10 procent av det inbetalade beloppet. Av
drag fiir giiras oavsett om utdelning sker eller ej. 

Riitten till avdrag bortfaller i samma m;in som 7 * i den upphiivda lagen 
skulle ha varit tilliimplig i fri1ga om utdelning p;i aktierna. Diirvid skall antas 
att utdelningen uppg(11t till belopp motsvarande det maximala ~irsbeloppet, 
att avdrag för utdelningen inte skulk ha varit utesluten enligt andra bestiirn
melSL'r i den upphiivda lagen samt att utdelningen fördelats mellan de kate
gorier av iigan:~ som anges i 7 ~i förhitllande till respektive iigarkategoris an
del av aktiernas nominella viirde. Vid tilliimpningL'n av 7 * skall vidare med 
utdelningstillfiillct avses beskattningsiircts ingiing och med forvaltningsfiire
tag företag s11m anges i punkt I. 
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42 Förslag till 
Lag om upphiivande av lagen ( 1981 :296) om eldsvädefonder 

I HirigL'nom föreskrivs att lagL'n ( 1981 :296) om L'ldsv;lddonder skall upp
höra att giilla vid utgiingen av juni 1990. 

Den upphiivcla lagen tilbmpas alltjiimt vid 1990 och tidigare {trs taxeringar 
s~lv.itt avser eldsddcfond för lagertillg}ingar och vid 1991 och tidigare ftrs tax
L'ringar siivitl avser eldsddcfond för inventarier, cldsvtidefoncl för byggna
der och eldsvitddond för markanliiggningar. 

I fr(1ga om avsiittningar som skett enligt den upphiivda lagen skall denna 
tilliimpas iivcn vid taxering som skL'r dtcr iir 1990 respektive 1991. 

Prop. 1989190: 11 O 
Bila!!· 2 
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Lagrådet 
Utdrag ur protokoll vid sammantriide 1990-03-20 

Niirvarande: f.d. regeringsriidet Bengt Wieslander. regeringsri1det Sig

vard Berglöf. justitier{1det Ulf Gad. regeringsrådet Anders Swartling. 

Enligt protokoll vid regeringssammantriide den 25 januari 1990 har rege

ringen pa hemstiillan av statsrådet Kjdl-Olof Fddt beslutat inhiimta lagrå

Jets yttrande över förslag till lag om iindring i kommunalskattc:Iagen 

( 1928:370). m.m. 

Förslagen har inför lagddet föredragits av departementsräden Gustaf 

Sandström och Carl Gustav Fernlund. kanslidden Eva l.agebrant Toren och 

Eskil Nord. kammarriittsassessorerna Christer Abrahamsson. Lars Bergen

dal. Per-Olof Dahlin. Cecilia Gunne. Olle Halldorf. Ingrid \'telbi. Per Sjö

blom. Johan Svanberg och Nils-Ove Äng. 

Förslagen föranleder följande yttrande av /agrlidl't: 

Inledning 

De i lagri1dsremissen redovisade reformerna av inkomst- och företagsbe

skattningen har lagtekniskt i huvudsak kommit till uttryck genom :indringar. 

tilliigg och kompletteringar i giillande kommunalskattdag (KL) och lag om 

statlig inkomstskatt (SIL). 

Resultatet har blivit en mycket sv<lröverskitdlig lagstiftning med brister i 

systematiken. korsvisa hiinvisningar och andra uformligheter. Tekniskt för 
diirför den föreslagna lagstiftningen betraktas som dl prnvisnrium. Bortsett 

frim dessa mera formella brister innehiir de föreslagna reformerna förbiitt

ringar i materielit h:inseende. vilket kan leua till en mera likformig och en

hetlig beskattning. De nyss niimnda författningstekniska problemen har för

anlett regeringen att besluta att en siirskild översyn skall giiras av de centrala 

författningarna inom skatteomr<ldet i lagtekniskt hiinseende efter det att ar

betet med de materiella regeliindringarna har slutförts. 

Granskningen i lagr{1det har skett mnt den nu beskrivna bakgrunden. Den 

tid som har sti1tt lagdtdet till buds för granskningen har varit starkt begriin

sad. l'vkd hiinsyn till dessa förhällanden har lagr~1det fatt inrikta gransk

ningen friirnst p{1 att undersöka om de föreslagna reglerna iir utformade i 

enlighet med grundlagens krav pa lagstiftningen. iir konst:kventa. nf1gor

lunda begripliga oeh möjliga att tillämpa och g{tr ihop med innehället i andra 

aktuella lagar. \k1gon granskning i detalj i traditionell mening av de olika 

lagförslagen har inte kunnat ske. Tiden har exempelvis inte medgivit nagon 

mera ing{iende och systematisk granskning av iivergimgsbest:immelsL'rna. 

Under lagnidsgranskningen har. enligt vad som upplysts vid föredrag

ningen. arbetet med den reformerade inkomst- och företagsbeskattningen 

fortsatt i finansdepartL'mentet efter det att lagr~idsremissen har överliimnats 

och nya lösningar har tagits fram i ,·issa fr{1gor pti fiiretagsbcskattningens om

räde. I den miin dessa nya lösningar ersiitter vad som föreslagits i lagri1dsn:-

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga J 

108 



missen har lagriidct inte granskat \'ad lagr<idsremissen innehfillcr i motsl'a- Prop. 1989/90: 110 
randc hiinseenden. Bilaga 3 

Vid granskningen har lagrt1dct tagit del av skrivelser med synpunkter p<I 
olika delar av de remitterade förslagen friin Byggentreprenörerna, Förenade 
Liv, Erik Grop, 1 lagstriim och Olsson. Knmmuncrnas Fiirsiikringsakticbo
lag. Lantbrukarnas Riksförbund. Lidingi.i Yillaiigardöreningars Samarbets
niimnd. Per Erik Lindgren. Christer Lundstcdt. Per Sncllman. SrnMörcta
gens Riksorganisatinn. Svensk Industriförening. Svenska Arbetsgivareförc

ningen. Svenska Rankföreningen. Svenska Försiikringsbnlags Riksförbund. 
Sveriges RostadsriittsforL'ningars Crntralorganisation ek för ( SBC). Sveriges 
Fastighetsiigardörbund. SverigL'S I lotell- och Restaurang.förbund (SHR). 
Sveriges lndustrifi\rbund. Svniges Jordiigareförbund. Sveriges Kiipmanna
förbund och TCO-S. 

Lagen om ändring i kommunalskattclagen 

5* KL 

Enligt .+ * KL beriiknas ink1imst av fastighet i de fall som anges i denna lag 
p<i grundval av vad som bcstiimts i fastighl'tstaxeringslagen. Med iigare till 
fastighc:::t liksUlls den som enligt fastighetstaxeringslagen skall anses som 
ägare. Bcstiimmelserna i KL om fastighl'l skall enligt.+* KL tillliimpas ocks{1 
i frt1ga om byggnad. som iir lös cgL·ndnm. om intl' annat föreskrivs. 

I 5 * i förslaget anviinds s;isom ett nytt skatterättsligt begn:pp ordet "pri
vatbostad'". Enligt paragr<1kns första stycke utgör fastighet antingen nii

ringsfastighet eller privatbostad. Ordet privatbostad anviinds sftledes hiir i 
betydl'lsL'n fastighi:t mi:d privatbostad. I det följande i paragrafen ges en de
finition av begreppet privatbostad. Genom denna definition ges begrepp<:::! 
en annan och \'idare innebörd. Di:tta iir säviil spr{1kligt s1.im lagtekniskt 
mindre tillfredsstiillande. Åtskilliga bi:stiimmelscr i KL och SIL tHir ordet 
kommn till anviindning blir oklara till innehttll och omfattning. LagritdL't fö

rcsliir p<I grund av det anförda och d[1 hL·stiimmclserna hör nmfatta ~iVL'n s111~1-
hus p~1 annans mark att 5 ~KL ges följande lydclsi::. 

"'Fastighet iir antingen privathostadsfastighl'l eller niiringsfastighet. Som pri
vathnstadsfastighct riiknas smahus med mark som utgör smiihusenhet samt 
sm;ihus med tillhörande tllmtmark pi1 lanthrukscnhet. om smi1husct iir i:n 
privatbostad. S1im privatbostaclsfastighet riiknas iivcn tomtmark som avses 
bli bebyggd med si1dan bostad samt si1dant smi1hus p<i annans mark som iir 
privatbostad. Annan fastighet iir niiringsfastighet. 

Som privatbostad riiknas smahus som hl'lt eller till övervägande del an
viinds som permanentbostad el kr fri tidsbostad för iigaren eller si1dan honom 
niirst<icnde som <H'Sl'S i punkt 1-1 sista stycki:t av anvisningarna till 32 * l'lkr 
iir avsedd att andndas som slidan bostad. 

Smi1hus. smiihusi:nhet och lantbruksi:nhet har samma innebörd som i fas
tighetstaxeringslagen ( 1979: 1152). 

Som pri\'atbostad riiknas viclari: bostad som. anviinds eller iir avsedd att 
anviindas p[1 det siitt som anges i andra stycket och som innehas av medlem 
i bostadsriittsfiirening cllt'r hostadsförl'Jling eller m· deliigare i bostadsaktic
holag. om föreningens dler bolagi:ts verksamhet Lir sådan som avses i 2 S 7 
mom. lagi:n ( 19.+7:576) om st;1tlig inkom,askatt. ](19 



I fri1ga om privatbostad som ingt1r i di>dsbo giiller bestiimmelserna i 53 * 3 
mom. 

Fr{1gan om bostad sk,tll riiknas som privatbostad eller ing{1 i näringsverk
samhet skall för varje kalenderiir bestiimmas p[1 grundval av förhiillandena 
vid kalenderärcts utgi111g eller, om bostaden i.ivcrltltits under ärct, förh;lllan
dena pi1 överl{1telsedagen·· 

I anslutning till den fi\rcslagna ddinitiontn av begreppet privatbostad vill 

lagri1det framhi1lla följande. 

Fri\gan om en bostad riiknas som privatbostad eller inte kan fastor ekono

misk betydelse b[1de vid den löpande beskattningen och vid en avyttring av 

en fastighet eller en bostadsriitt. Enligt förslaget riiknas en bostad som pri

vatbostad inte bara niir den anviinds för permanent- eller fritidsboende för 

iigarcn/nyttjanderiittshavaren eller honom niirst{1ende som avses i punkt 14 
sista stycket av anvisningarna till 32 *utan iivcn niir den iir avsedd att använ

das som siidan bostad. Att bostaden före avyttringen varit uthyrd under en 

liingre tid hindrar s{tledes inte att den vid beskattningen skall anses som en 

privatbostad, under förut<ittning att upplMarcn bchi1llit bostaden i avsikt all 

liingrc fram anviinda den som permanentbostad eller fritidsbostad för egen 

riikning eller för niirstäende, vilket torde vara ett relativt vanligt fall. Huru

vida denna förutsiittning kan anses föreligga eller inte far avgöras n11.:d hiin

syn till 1imstiindigheterna i det enskilda fallet. Att bostaden försttlts iir en 

omstiindighct som talar mot att en s;ldan avsikt förelegat. A andra sidan kan 

försiiljningen vara föranledd av att ni1gon oförutsedd hiindelse intriiffat. Det 

iir si\lunda uppenbart att dessa bestiimmelser kommer att leda till betydande 

tilliimpningssvi1righeter. Dessa blir dock mindre framtriidande om en scha

blonregel införs iivl.'n för niiringsfastigheter och bostadsriittL'r i niiringsverk

samhet (se lagrildcts förslag undi.:r 25 och 26~~ SIL). 

Om lagri1dets förslag godtas bör ordet "privatbostad" ers;ittas med ordet 

"privatbostadsfastighet'· i bl.a. följ<mde lagrum: 

- punkt 6 första stycket av anvisningarna till 22 ~ KL 

- punkt 7 sista stycket av anvisningarna till 23 ~ KL 

- punkt 13 i iivergi111gsbcstiimmelserna till ändringarna i KL 

- 3 * 3 mom. sista stycket, 6 ~ 1 mom. a) samt 25 * 1 mom. första stycket, 4 

mom. sista stycket, 5 mom. andra och fjärde styckena och JO mom. första 

stycket SIL. 

I 3 * 3 mom. första stycket SIL bör före ordet "'privatbostad" insiittas or

di.:n "'privat bostadsfastighct och". 

Vidare bör sista stycket i punkt 12 av anvisningarna till 23 S KL ges föl

jande lydclsl.': 

"I lör ett byggnads- eller markinventarium till fastighet som utgjort privat
bostadsfastighet under det bcskattningsär som närmast fi.ircgiltt det aktuella 
beskattningsiirct utgiirs inventariets skattemiissiga restviirde av anskaff
ningsv;irdet minskat med 20 procent av samma viirde for varje beskatt
nings<ir. dock högst fem. som den skattskyldige innehaft inventariet och fos
tighl.'len utgjort privatbostadsfastighet. Detsamma giiller i fr;.iga om del av 
fastighet.,.. · 
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Punkt 11 i iivcrgtmgsbesUimmelserna till Je fiireslagna iindringarna i KL biir Prop. 1989/90: 110 
ges följande lydelse: Bilaga 3 

"Överg;lr fastighet i inkomstslaget jordbruksfastighet. annan fastighet eller 
rörelse eller fastighet utom rih·t till privatbostadsfastighl't den I januari 
1991 nch avyttras fastigheten under tiden den 1 januari J l)lJ I - den 31 decem-
ber I lJlJlJ tas snm intiikt upp helnpp som anges i punkt 5 första stycket första 
och andra meningarna av anvisningarna till 22 *· Vad som sagts giiller dock 
inte om omkostnadsbeloppet bedknas enligt punkt 4 av iivergi1ngsbestiim-
melserna till lagen (I 990:()(1(1) om iindring i lagen ( 1 lJ47:576) om statlig in
komstskatt.., 

18* KL 

Lagri.1det anser att paragrafen blir mer liittliist om den ges följande lydelse: 

"För inkomst av niiringsverksi1mhet skall inkomsten av varje förvärvskiilla 
beriiknas för sig. Vid b'edi.imningen av om verksamheter som den skattskyl
dige bedriver utgiir en eller flera förviirvskiillor giirs skillnad mellan aktiv 
och passiv niiringsverksamhet. 

Verksamheter som utgör aktiv niiringsverksamhet bildar tillsammans en 
förviirvsblla. Litteriir, konstniirlig eller diirmed jiimförlig verksamhet bildar 
dock l'n siirskild förviirvskiilla om den skattskyldige hegiir det. 

Varje verksamhet som utgiir passiv niiringsvl~rksamhet bildar en siirskild 
förviirvskiilla. 

Verksamheter som har naturlig anknytning till varandra betraktas som 
enda verksamhet. En verksamhet utgör aktiv niiringsverksamhet om den 
skattskyldige i inte oviisentlig nmfattning arbetat i verksamheten. Annan 
verksamhet utgör passiv niiringsverksamhet. Sjiilvstiindig niiringsverksam
het i utlandet hiinförs alltid till passiv niiringsverksamhet. 

För deliig;1re .......... skilda fiirviirvsbllnr. ·· 

Punkt I av anvisningarna till 22 * KL 

I tredje stycket finns en hestiimn1L·lse om s.k. uttagsbeskattning. Det iir till

fredsstiillande att denna fri1ga nu uttryckligen regleras. Lagriidet vill emeller

tid ifri1gasiitta om det iir liimpligt att. s:·1som föreslagits i remissprotokolkt. 

göra bestiimme!Sl'n ovillknrlig. 1 hittills\'arande praxis har det ansetts miijligt 

att ml'dge undantag fdn principl'n om uttagsbeskatlning i vissa omstrukture

ringsfall o.d. En sammanfattning a\' denna praxis har liimnats i avsnitt X. 7. 

4. i protokPllet. Enligt lagradets mening iir det angdiiget att denna möjlighet 

finns kvar i det nya systemet. Å\' detta skiil förordar lagddet att hestiimmcl

Sl'n om uttagsbeskattning kompletteras med en undantagsregel som giir det 

möjligt all underbta s;lllan beskattning niir siirskilda skiil pi1kallar dl't. 

Punkt 2.J av anvisningarna till B * KL 

Enligt punkt 18 a\· anvisningarna till 29 *KL kan regeringen eller myndighet 

som rL'gt•ringen hL·stiimmer förordna att bidrag. som den skattskyldige läm

nar till viss forskning. visst ut,·eeklingsarhete eller viss museiverksamhct 

skall fiir tid som angl'S i fi"irordnandd helt eller delvis anses sibom driftkost

nad i den skattskyldiges rörelse. Bestiirrnnelsen infördes genom lag 

( 1970: I 651) om iindring i KL. 
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I siirskild förordning har angivits de skattskyldiga som har riitt till a\'drag Prop. 1989/90: 110 
för bidrag som a\ses i niimnda anvisningspunkt och vilka är s{1dana a\'drag Bilaga 3 

fiir göras. För niirvaramk giiller förordning ( 1975: 127) om avdrag för bidrag 

till viss forskning m.m. 

Bemyndigandet för regeringen att bestiimma nm avdragsgill driftkostnad 

infördes före nya regningsh.Hmen och stred inte mot d(1 giillande krav pit 

normgivning. Det iir emellertid fullt klart att bemyndigandet strider mot in

neh;llkr i 8 kap. 3. 5 tJ<.:h H~ nu giillande regeringsform. 

Pit grund av punkt 6 i överg~mgsbcstiimmelserna till regeringsformen giil

kr hcmyndigamlct utan hinder av att det inte har tillkommit i den ordning 

som skulle ha iakttagits vid tillampning av regeringsformen och det får ut

nyttjas iiven efter ikrafttriidandet av regeringsformen tills riksdagen bestäm

mer annorlunda. 

I lagr<ldsremissen föresli1s att förevarande anvisningspunkt skall flyttas till 

punkt 2-1 i an\'isningarna till 23 * KL och avse det utvidgade inkomstslaget 

niiringsverksamhet. Della inncbiir att regeringsformens krav p:I normgiv

ning i 8 kap. 3, 5 och 7 *~kommer att gälla. Bemyndigandet blir olagligt och 

föreskriflerna i förordningen ( 1975:127) m<lste ges i form av lag. 

Punkt 5 av mwisningarna till 24 * KL 

l:nligt punkt I b av ;111visningarna till -I I * KL har regeringen eller'myndighct 

som regeringen besfammer bemyndigats att utfärda c'trliga föreskrifter för 

beräkning av a\'drag för belopp som företag, som driver kiirnkraftanliigg

ning, avsatt i riikenskaperna för beskattningsiiret för att tiicka företagets ut

gifter för framtida hantering av utbriint kiirnbriinsle. Bemyndigandet inför

des genom lag ( 197X:974) om iindring i kommunalskattclagen. dvs. efter 

ikrafttriidandet av regeringsformen. Eftersom bemyndigandet inte uppfyller 

krawn pi1 normgirning i :S kap . .I, 5 och 7 ~*regeringsformen föreslär lagrä

clct att det upphiivs i samband med att anvisningspunkten enligt förslaget 

flyttas till punkt 5 av anvisningarna till 2-1 * Kl.. 

31 *KL 

I lagriidsremissen föreslits en utvidgning av inkomstslaget tjiinst. Alla ersiitt

ningar som utgår pi1 grund av eget arbete eller egen prestation skall - oavsett 

om det iir fri1ga om en prestation av eng;ingsnatur eller en mer stadigvarande 

verksamhet -- beskattas i inkomstslaget tjiinst under förutsiittning att ersiitt

ningen inte iir hiinforlig till niiringsn·rks<imhct clln inkomst av kapital och 

inte heller uttryckligen iir undantagL'n frim skatteplikt enligt 19 *. Inkomst

slaget kommer diirmed, s<isom det uttrycks i remissprotokolkt. att tjiina som 

en "uppsamlingspost ··. 

Lagddet har i sak inte n~1got att erinra mot forslaget men anser att defini

tionen i 31 *första stycket vinner i klarhet om niigra av Lk diir intagna exem

plifieringarna fitr utgi1 och definitionen ges följande förenklade utformning: 

"Till tjiinst riiknas anstiillning, uppdrag och annan inkomstgivande verksam
het av varaktig dkr tillfällig natur. om den inte iir att hiinföra till niirings
verksamhet L'ller till inkmnst av kapital enligt lagen ( 1947:576) om statlig in
komstskatt." 112 



32 § 3 a mom. andra stycket och punkt 12 andra stycket a\· anvisningarna 
till 22 §KL 

Dessa lagrum innehMler bestämmelser om beskattning av förmt111 av fri 

grupplivförsiikring. 

Av den redogörelse som liimnas i den allmänna motiveringen i rernisspro
tokollet framgår bl.a. följande. Grupplivförsiikringen för anstiillda i enskild 

tjiinst (TGL) finansieras genom premier fran arbetsgivarna. Premiesätt

ningen sker kollektivt och pr1 starkt schablonmässiga grunder. Anstli\k\a i 

statlig tjiinst omfattas av grupplivförsäkring utan premiebetalning medan 

vissa yrkesgrupper (lantbrukare m.fl.) har ett liknande försiikringsskydd 

(GLA) som finansieras i särskild ordning. Värdet av de förm?1ner som utgår 

vid ett försäkringsfall iir beroende av bl.a. den försiikradcs illdcr och arbets

tid och av vilka efterlevande som finns. För att lantbrukare m.fl. skall erhälla 

försäkringsskydd fordras att vissa krav beträffande intiiktcrna av verksamhe

ten är uppfyllda. 

I lagrildsremisscn förcsl{1s att förmimen av fri grupplivförsäkring i fortsiitt

ningen skall beskattas och beläggas med socialavgifter. Avsikten iir att för

mänsvärdet skall bcstiimmas schablonmässigt. i första hand tydligen med ut

gångspunkt i den genomsnittliga ärskostnaden per försäkrad inom de kate

gorier av anställda och näringsidkare som har försiikringsskydd. Av det snm 

sägs i den allmänna motiveringen framg;'tr att utformningen av bcskattnings

reglerna fordrar ytterligare avgränsningar och preciseringar i en rad olika 

hänseenden. såväl beträffande principerna för bestiimmande av förm~ms

värde som i fråga om förutsättningarna för skattskyldighetens intriide. I den 

föreslagna lagtexten sägs emellertid inte mer än att förmiinen skall tas upp 

till belopp som motsvarar "avgiften eller intjänad förmän per anstiilld enligt 

schablon" (32 * 3 a mom. andra stycket) respektive "avgiften per näringsid

kare enligt schablon" (punkt 12 andra stycket av anvisningarna till 22 ~).Det 
har förutsatts att den återst:knde regleringen skall ske i form av verkställig
hetsföreskrifter. 

Den föreslagna formen för reglering är inte förenlig med kravet på lag

form i 8 kap. 3 och 5 §§regeringsformen. Det är visserligen möjligt att i viss 

utsträckning ge materiellt utfyll ande regler i form av verkställighetsförcskrif
ter. För detta fordras emellertid att den lagbestämmelse som skall komplet

teras med verkstiillighetsföreskrifter är så detaljerad att regleringen inte till
förs något väsentligt nytt genom föreskrifterna. I enlighet med det sagda 

fordras i förevarande fall att förutsiittningarna för skattskyldighet och de 

principer som skall iakttas vid utformningen av schablonerna anges i lagtex
ten med tillräcklig precision. 

Av anförda skäl kan lagrädct inte tillstyrka att förslaget om införande av 

skatteplikt för förmån av fri grupplivförsäkring genomförs i sin föreliggande 
utformning. 

Punkt 10 av anvisningarna till 32 § KL 

Den föreslagna anvisningspunkten innehiillcr bestämmelser om att räntefria 

eller li1gförräntadc lim skall tas upp som intiikt. Det ligger i sakens natur att 

det i första hand är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren som lämnar l{met. 

8 Riksdagen 1989190. Sam/. 1. Nr 110 Del 2 
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Enligt lagr{1dets mening bör detta komma till uttryck i anvisningspunktcns Prop. 1989190: 110 
första stycke. Vidare framgiir det inte av den föreslagna lydelsen hur för- Bilaga 3 

miinsviirdet skall beräknas. Även detta bör anges. 

I remissprotoknllet framhälls att genom att förm;inen blir föremål för be

skattning pi1 samma siitt som andra förm{mer ckt inte behövs niigon särregle

ring för att markera att förm{1nen skall beskattas hos den anstiillde även om 

den tillfaller n{igon niirst{1endc till honom. Enligt lagrådets uppfattning följer 

detta av allmiinna principer - se exempelvis RÅ 1989 ref. 57. Givetvis bör 

den som beskattas för förmimen också erh~1lla avdrag som för en betald riin

teutgift. 

Det primiira syftet med förslaget är att fiirmimsbeloppet skall bli socialav

giftsgrundande. Den anställde skall ta upp beloppet som intäkt av tjänst och 

för tillgodoföra sig avdrag för samma belopp som en riinteutgift. Lagrådet 

vill emellertid framhitlb att för den anstiillde konstruktionen med beskattad 

förmån och avdrag för ränteutgift i ett stort antal fall far konsekvenser. Dels 

kan beskattningen av förm[men komma att ske efter en högre skattesats iin 

som ti!Himpas betriiffandc inkomstslaget kapital. dels kan den bcgriinsade 

kvittningsriitten i sis_tniimnda inkomstslag medföra att avdraget inte kan ut

nyttjas helt. 

Bcriikningen av förmitnens storlek skall enligt förslaget ske med utgångs

punkt i statsläneriintan vid viss tidpunkt före beskattningsäret jiimte ett till

lägg. Det blir hiirigcnom möjligt att för bcskattnings[1ret förutse konsekven

serna av ett län. Lagd1det vill emellertid p{1pcka att en följd av det föreslagna 

systemet iir att det inte är ni1gon helt aktuell statslåneränta som bildar grun

den för förmiinen och att statsl{meräntan följaktligen kan vara siinkt redan 

när ett hin tas upp. 

Det anges i remissprotokollet art förmimcn iir skattepliktig för den an

stiillde iivcn om den utges av n;igon annan än arbetsgivaren men tillfaller den 

anställde p~i grund av hans tj:inst. I anvisningspunkten har detta kommit till 

uttryck genom att fiirmim skall föreligga om det finns anledning att anta att 

arbetsgivaren förmedlat liinet. Enligt lagrädcts mening för bestämmelserna 

anses omfatta iiven den situationen att arbetsgivaren lämnar ett lån först när 

anstiillningsförhällandet upphört. Detta bör komma till uttryck i lagtexten. 

Mot bakgrund av det anförda förordar lagrådet att anvisningspunkten far 

följande lydelse:. 

··1 Iar arbetsgivart: eller uppdragsgivare lämnat arbetstagare. uppdragstagare 
eller n;'1gon dem närstilende riintefritt 1~111 ellt:r län cbr räntan understiger en 
jiimförelseriinta, som uppgilr till statsl<lneriintan i slutet av november året 
före beskattnings[\ret med tillägg av en procentenhet, skall arbetstagaren el
ler uppdragstagaren ta upp förmi1nen av länet som intiikt av tjänst. Denna 
förmim utgör skillnaden mellan jämförelseriintan och avtalad ränta. För
mänsbdoppet skall anses som en betitld riintcutgift. 

Med lim frän arbetsgivare eller uppdragsgivare likstiills Ian som kan anses 
ha samband med tidigarL' anstiillning eller uppdrag och annat l[m om det 
finns anledning anta att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren förmedlat det. 

Det som sagts i denna punkt giiller ej i fall som avses i punkt 14 sjiitte 
stycket av anvisninµarna ... 
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Punkt 14 av anvisningarna till 32 * KL 

Denna anvisningspunkt innehiilkr s.k. stoppregler för famansföretagen och 

deras iigarc. 

I andra - fjärde styckena regleras beskattningen niir tillgi'tngar överlMs 

mellan ett fömansföretag och dess dcliigare (eller niirst{1ende till delägare). 

Bcstiimmcbcrna har till st<.H del sin motsvarighet i nuvarande 35 * I a morn. 

tredje stycket och 35 * 4 mom. fjiirde stycket. En komplettering har emeller

tid gjorts i sytfr att lösa konflikten med andra stoppregler. Vidare görs en 

hiinvisning till de bestiimmelser i 2·H 6 1110111. SIL som är avsedda att bl.a. 

klargöra fi.irh~11landet mellan stoppreglerna och realisationsvinstreglerna. 

I.agr;'tdet har i sak inte ni1got att erinra mot förslagen men anser att den för

fattningstekniska lösningen iir mindre lyckad. Bestiimmelserna torde bli mer 

liittillgängliga om man tydligare skiljer mellan de tvi1 huvudfall som skall reg

leras, niimligen införsäljning och utköp, och dessutom markerar att det som 

st~tr i det föreslagna fjiirde stycket iir huvudreglerna på området medan 

tredje stycket innefattar en siirreglering av vissa införsiiljningar. 

Av det sagda framgiir att en iindring av dispositionen iir önskviird. Dess

utom iir vissa förtydliganden nödvändiga. Enligt vad som uppgetts vid före

dragningen iir avsikten att beskattningen genomgiiemk skall ske hos den 

person - dcliigare eller niirstående - som avyttrar eller förvärvar egendo

men. Vidare har uppgetts att bestämmelsen om utköp av fastigheter från få
mansiigda handelsbolag skall tillämpas också vid köp av bostadsrätter samt 

att det som i bestiimmelserna siigs om bostadsriitter giiller endast när för

eningen iir ett iikta bostadsföretag men :i andra sidan är avsett att tillämpas 

ocksä pii aktier och andelar i andra äkta bostadsförctag. Lagtexten bör juste

ras i dessa hiinseenden. Slutligen bör det uttryckligen anges att avdrag för 

anskaffningskostnader m.m. inte medges i de fall som regleras i det före

slagna tredje stycket (införsiiljning av onyttig egendom). 

Pii grund av det sagda föresl~1r lagri1det att andra - fjärde styckena ges föl

jande lydelse: 

"Avyttrar deliigare i fomansföretag eller delägare närstående person egen
dom till företaget skall, om priset iir högre iin egendomens marknadsvärde, 
det iiverskjutande beloppet beskattas hos överliitaren som intiikt av tjiinst. 
Av 24 ~ 6 mom. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt framgår att iiterst{1-
endc del av \'Clkrlagct skall beaktas vid heriikning av realisationsvinst samt 
att vid denna beriikning särskilda undantagsrcgler giiller för fastighet och bo
stadsriitt. Avser avyttringen annan liis egendom än bostadsriitt gäller dock, 
oavsett hur priset förhi1ller sig till marknadsviirdet. att hela vederlaget, utan 
avdrag för niigot omkostnadsbelopp, skall beskattas hos ö\'erlätaren som in
tiikt av tjiinst, s{1vida inte egendomen är eller kan väntas bli till nytta för före
taget. 

Vad som i andra stycket siigs om bostadsrätt giiller endast sådan bostads
rätt som avses i 2h * I mom. första stycket lagen om statlig inkomstskatt men 
tilliimpas iiven i fråga om andel eller aktie som avses i andra stycket av 
samma moment. 

Förvärvar deliigare i fiimansföretag eller delägare närstående person 
egendom fdm företaget till liigre pris iin egendomens marknadsvärde, skall 
ett belopp motsvarande skillnaden beskattas hos förvärvaren som intäkt av 
tjiinst. Vad nu sagts giiller ocks[1 niir delägare i fämansiigt handelsbolag eller 
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deHigan: niirstående person förvärvar egendom från handelsbolaget, om Prop. 1989/90: 110 
egendomen omfattar siidant hus eller avser sådan lägenhet som är eller kan Bilaga 3 
antas komma att bli privathostad enligt 5 § andra eller tredje stycket eller 
tomtmark som avses bli bebyggd med sådan bostad. Första meningen tilläm-
pas inte niir det iir företagsledarcn som förviirvar egendomen och denne har 
beskattats enligt första stycket vid företagets förvärv av egendomen." 

Av förslaget framgår att lagriidet utgår från att 24 § 6 mom. SIL har en mer 

generell innebörd än som framgiir av dess lydelse enligt remissprotokolk:t. 

Lagr;'1det äterkommer till denna fritga vid behandlingen av förslaget till änd

ring av SIL. 

lktriiffande .1jiilfe s/yckl't vill lagrt1det ifrf1gasiitta om inte den schablon för 

bestiimmande av marknadsriinta som föreskrivs i punkt 10 av anvisningarna 

till 32 § KL skulle kunna tilliimpas ocksft när lånet lämnas av ett fömansföre

tag till dess företagsledare. 

Bestiimmelsen i åuonile s1ycke1 om förbjudna penninglån är. såvitt gäller 

![111 från aktiebolag, inte begriinsad till fämansföretagsfallen. Av systema

tiska sbl och för att eliminera varje risk för misstolkning bör bestämmelsen 

L'nligt lagritdets mening brytas ut till en egen anvisningspunkt. 

Enligt rc:missprotokollet skall de belopp som enligt stoppreglerna beskat

tas som intiikt av tjiinst inte ge rätt till schablonavdrag eller grundavdrag och 

inte hel kr beläggas med socialavgifter eller löncskatt. När det giiller grund

avdrag är frägan uttryckligen reglerad i 48 § 2 mom. För att det avsedda re

sultatet skall uppn:ls beträffande schablonavdraget och socialavgifterna sy

nes el! förtydligande a\· bl.a. 11 kap 2 § lagen (1962:381) om allmän försäk

ring c:rforderligt (jfr motsvarande anmärkning betriiffande 3 § 12 mom. SIL). 

Punkt 3 av anvisningarna till 33 § KL 

Enligt 33 * I mom. för från intäkt av tjiinst avdrag göras för bl.a. ökade lev

nadskostnader vid resa i tjiinstcn utom den vanliga verksamhetsorten, om 

resan varit förenad med övernattning. 

Punkt 3 av anvisningarna till paragrafen innehåller regler om beräkningen 

av avdraget för si1dana kostnader. Huvudprincipen är att endast de merkost

nader som uppstttr vid tjänsteresor skall vara avdragsgilla. För kostnadsök

ning för mttltidcr och småutgifter medges endast ett pä visst sätt beräknat 

lägre a\·drag, om inte den skattskyldige visat att kostnadsökningcn är större 

än avdrag som beräknas p[1 det angivna sättet. 

Anvisningspunkten innehåller tio stycken med olika bestämmelser. Vilka 

av dessa bestämmelser som iigcr allmän giltighet och därför skall tillämpas 

sttviil i fn'tga om resor inom riket som vid utlandsförriittningar, framg[1r inte 

alltid klart av lagtexten. I den allmänna motiveringen sägs att nuvarandt: 

princ:iper för bcriikningen av ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utom 

riket skall behällas i stort sett oförändrade och att de belopp som avses gälla 

skall faststiillas av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. 

Om det remitterade förslaget har denna innebörd bör bestämmdst:rna i det 

nionde stycket om kostnadsökning under förrättning på utrikes ort tas upp i 

en särskild punkt eller i vart fall som ett nytt sista stycke i punkt 3. 

I rl~missprotokollet (specialmotiveringen) anges att ordet "tjiinsf' i de nu-
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varande reglerna i denna anvisningspunkt genomgående bytts ut mot det Prop. 1989/90: 110 
mer alltiickande uttrycket "arbete". Bilaga 3 

Enligt sjätte stycket i förslaget skall utredningen, om den skattskyldige vill 
visa att kostnadsökningen i "ett och samma arbete" varit större än avdrag 
som beräknats på angivet sätt, avse hans samtliga förrättningar i nämnda 
"arbete" under beskattningsåret. Motsvarande bestämmelse i andra stycket 
i anvisningspunktcn i dess nu gällande lydelse avser kostnadsökningen i "en 
och samma tjiinst'". 

För att inte uttrycket "i ett och samma arbete" skall föranleda missför

st{md ang~lende den föreslagna bestämmelsens innebörd föreslår lagrådet att 
uttrycket "i en och samma anställning" används i stället. 

Punkt 3 a av anvisningarna till 33 * KL 

Denna punkt inneMlkr regler om avdrag för ökade levnadskostnader vid 
s.k. tillfälliga anställningar och vid dubbel bosättning. För sådana kostnader 
medges avdrag under längst vissa angivna tider. Om avdrag medgetts under 

en inledande trem{madersperiod enligt bestämmelserna i anvisningarna i 
punkt 3. bör enligt motiven tidsgränsen räknas från vistelsens början. Det 

föreslagna femte stycket i punkt 3 a bör i enlighet härmed ges följande ly
delse: 

"Avdrag enligt första stycket medges under längst två år och i övrigt under 
längst tre {1r för gifta eller samboende par och under längst ett år för ensam
stiiende skattskyldiga. I den angivna tiden skall inräknas tid under vilken av
drag för samma förrättning medgetts enligt punkt 3. Avdrag medges dock 
för längre tid iin som sagts nu, om anställningens natur eller andra särskilda 
sk:il talar för det." 

Punkt 3 av anvisningarna till 42 * KL 

I den exemplifiering av olika tjänsteförmåner som finns intagen i punkt 3 av 

anvisningarna till 32 * upptas bl.a. värdet av fri kost. Det anges vidare att 
förm{m skall föreligga även när fri kost tillhandahålls endast vid enstaka till
fällen. Av uttalande i remissprotokollet framgår att med fri kost vid enstaka 
tillfällen asyftas i första hand representation som en anställd kan utöva. Det 
anges vidare att viirdet av kostförmån vid enstaka tillfällen. som exempelvis 
i samband med representation, skall beräknas enligt samma grunder som vid 
daglig fri kost. 

Punkt 3 av anvisningarna till 42 * innehåller regler för värdering av kost
förman. Enligt den föreslagna lydelsen skall förmånsvärdct vid fri kost som 

bestiir av ett mål om dagen vara lika med det genomsnittliga priset i landet 

för en lunchmåltid av normal beskaffenhet. Det framgår däremot inte klart 

av den föreslagna lydelsen att samma beräkningsgrund skall tillämpas även 
vid fri kost vid enstaka tillfällen. 

Av remissprotokollet framgår vidare att om arbetsgivaren subventionerar 

de anst:illdas m:tltider och priset för måltiderna härigenom blir lägre än ge
nomsnittspriset i landet de anställda skall beskattas för mellanskillnaden. 

Det framh{1lls emellertid vidare att om en personalrestaurang. som inte till 
nagon del subventioneras av arbetsgivaren, genom exempelvis stordriftför- 117 



delar kan ta ut ett pris som understil!er det genomsnittliga priset nt1gon be- Prop. 1989/90: 110 
skattning inte bör ske av de anstiillda. Lagr[1det vill framhi1lla att kontroll- Bilaga 3 

möjligheterna i ett system med beskattning av förm{rn av subventionerad 

kost lir praktiskt taget obefintliga. Om det i lagriu.lsrernissen framlagda för-

slaget iimfa Higgs till grund för lagstiftning bör enligt lagrt1dets mening det 

förh~i.llandct att form[111 av delvis subventionerad kost skall beskattas komma 

till uttryck i anvisningspunkten. 

!\.fot bakgrund av det anförda förordar lagriidet att anvisningspunkten ges 

följande lydelse: 

"Förm:msvärdet av fri mitltid best{1ende av ett m{tl om dagen (lunch eller 
middag) iir lika med genom~nittsprisl'l i riket fLir en lunehmältid av normal 
beskaffenhet. Förmirnsviirdet av helt fri kost iir lika med 250 procent av 
nämnda gennmsnittspris. 

Motsvarande giilkr för kostförml111 vid enstaka tillfälle. 
Bidrar arbetsgivaren till kostnaderna för anstiillds m:°1ltid och kommer hiir

igenorn den anstiilldes kostnad för m~iltitkn att understiga genomsnittspriset 
skall skillnaden tas upp som förmiin av delvis fri m;'tltid ... 

48 * 2 och 3 mom. KL med an~·isningar 

I dessa lagrum regleras dels det vanliga kommunala grundavdraget, som i sin 

föreslagna utformning normalt lir differentierat med hiinsyn till drn taxerade 

inkomsten. dels det siirskilda kommunala grundavdrag som iir avsett att er

siitta det extra avdraget för folkpensioniircr. 

Bestämmelser om berilkning av det särskilda grundavdragct har tagits in i 

den nya punkten 1 av anvisningarna till -18 ~- I anvisningspunktens andra 

stycke anges hur det maximala avdragsbeloppet skall bestiimmas för olika 

kategorier av skattskyldiga. Diirvid skiljs i princip mellan skattskyldiga. som 

uppbär folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbiir folk

pension. och övriga skattskyldiga. Utgimgspunkten för avdragsberiikningen 

iir för den förra kategorin 1,325 basbelopp och för den senare 1.5 basbelopp. 

Vidare giirs en begr:insning som inn(·biir <tlt det siirskilda grundavdragct inte 

för överstiga uppburen folkpension samt pensionstillskott enligt 2 ~ lagen 

( l 969:205) om pensionstillskott eller - i fr~tga om fiirtidspensioniirer - hiilf

tcn av pensionstillskott enligt 2 a ~ samma lag. Enligt vad soni upplysts iir 

avsikten att tillägget för pensionstillskott skall motsvara faktiskt uppburet 

tillskott. Detta bi.ir framgi1 tydligare av lagtexten. Avsikten iir vidare att re

geln om tilläggspension i anvisningspunktens första stycke skall vara tilliimp

lig vid anlragsbcriikningen. Detta bör klargöras genom en justering av första 

stycket. 
I det föreslagna tredje stycket av anvisningspunktcn ges föreskrifter om 

avtrappning av det siirskilda grundavdraget. Vid angivande av den inkomst

nivi1 diir avtrappningen skall börja görs skillnad mellan '\:nsamst~1endc", för 

vilka nivån iir 1,5 basbelopp. och "gifta skattskyldiga" för vilka niv~m iir 

1,325 basbelopp. Kategoriindelningen är sitledes inte densamma som i de 

nyss berörda bestämmelserna om utgiingspunkten för avdragsberiikningen. 

En konsekvens av den skilda indelningen iir att en gift skattskyldig vars make 

inte uppbär folkpension får beriikna siirskilt grundavdrag med utgtmgspunkt 

i 1,5 basbelopp men triiffas av avtrappning redan vid en nivii av 1.325 basbe- 118 



lopp. Ett sf1dant resultat synes inte vara äsyftat. Avsikten lär vara att av- Prop. 1989/90: 110 
trappningen skall börja vid den nivi"t - 1,325 resp. 1.5 basbelopp som i det Bilaga .3 
enskilda fallL't motsvarar utgimgspunktL'n för avdragsberäkningen. Texten i 
det föreslagna tredje stycket biir ändras i enlighet hiirmed. Motsvarande 
iindring bör giiras i fjiirde styckL't. I det nedan redovisade författningsförsla-
get görs niigra ytterligare, rent redaktionella iindringar i anvisningspunktcn. 

Dt'I hittiJJs sagda har avsett beriikningen av det särskilda grundavdraget. 
Förslaget att ersiitta det extra avdraget för folkpensionärer med ett särskilt 
grundavdrag aktualiserar ocksii en annan frilga, nämligen vilken betydelse 
den skattskyldiges bosättning i Sverige skall ha för avdragsrätten. Av den 

föreslagna utformningen av 48 * 2 och .3 mom. följer att kommunalt grundav
drag, diirunder inbegripet det siirskilda grundavdraget, inte i nägot fall skall 
medges skattskyldiga som hela beskattnings[1ret varit bosatta utomlands. 
'.''l:ir det giiller folkpensioniirer som in- eller utflyttat under beskattningsåret 
har avsikkn enligt vad som uppgetts varit att siirskilt grundavdrag- till skill
nad mot det vanliga grundavdraget - skall medges i samma utsträckning som 
vid bosiittning hela {1ret. Lagtexten bör förtydligas i detta hänseende. Efter
som siirskilt grundavdrag sföedes skall medges enligt samma regler oavsett 
om bosiillningen i Sverige varat hela eller del av beskattningsåret är det 
liimpligt att huvudregeln om siirskilt grundavdrag bryts ut till ett nytt fjärde 
moment. 

Enligt det remitterade förslaget skall de nuvarande punkterna I och 2 av 
anvisningarna till 49 ~ i oförändrat skil·k utgöra punkterna .3 och 4 av anvis
ningarna till 48 ~- Bestämmelserna reglerar riitten till grundavdrag i de fall 
dit den skattskyldige avlidit under beskattningst1rct. Även dessa bcstiimmel
ser biir förtydligas så att riitten till ~iirskilt grundavdrag inte oriktigt begrän
sas i de avsedda fallen. 

Pit grund av det anförda föreslär lagrådet dels att fjiirdc stycket i 48 § 2 
mom. utgi1r och att hiinvisningen i .3 mom. ändras till att avse 2 mom. tredje
sjiitte styckena. dels att det nya fjärde momentet samt punkterna I, .3 och 4 
av anvisningarna till 48 ~ges följande lydelse: 

48§ 4 mom. 

'"Skattskyldig fysisk person. som varit bosatt hiir i riket under hela eller nå
gon del av heskattningsi:m.'t och vars inkomst till inte obetydlig del har ut
gjorts av folkpension. har riitt att i stiillet för kommunalt grundavdrag enligt 
2 eller 3 mom. fä siirskilt kommunalt grundavdrag enligt bestämmelserna i 
punkt I av anvisningarna." 

Punkt l av ain-isningarna till 48 * 
"Vid tilliimpningen av 48 ~ 4 morn. och denna anvisningspunkt iakttas föl
jamk. Som folkpension -- av pensionstillskott. 

För gift skattskyldig, som uppburit folkpension med belopp som tillkom
mer gift vars make upphiir folkpension, uppgår det siirskilda grundavdragct 
till 1.325 basbelopp. f.ör övriga skattskyldiga uppgär avdraget till 1,5 basbe
lopp. För gift skattskyldig. som under viss del av beskattningsäret uppburit 
folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär foikpension 
och under {1terstodt:n av {iret uppburit folkpension med belopp som tillkom
mer gift vars make saknar folkpension. uppgår avdraget till 1.5 basbelopp. 119 



Det siirskilda grundavdraget far dock inte överstiga upphuren folkpension Prop. 1989/90: 110 
och pensionstillskott som upphurits enligt 2 § lagen ( 1969:205) om pensions- Bilaga 3 
tillskott. För den som uppburit folkpension i form av förtidspension giil\cr 
att det s[irskilda grundavdraget inte far överstiga uppburen folkpension m:h 
hälften av pensionstillskott som uppburits enligt 2 a * nämnda lag. 

Det siirskilda grundavdragct reduceras med 65 procent av den del av upp
bun:n pension som överstiger dL't för den skattskyldige enligt andra stycket 
gällanck avdragsbcloppet. Pension som utg;lr pa grund av annan pensions
förstikring iin tjiinstcpensionsförsiikring reducerar dock inte det särskilda 
grundavdraget. 

Fiir den som vid utgl1ngen av [tre! före beskattningsåret inte uppbar folk
pl:'nsion reducl:'ras det siirskilda grundavdraget i stället med 65 procent av 
den del a\' taxerad inkomst som överstiger det för dl:'n skattskyldige enligt 
andra stycket gällanck avdragsbeloppet. 

Oavsett vad som i det fön:gi1cnde sagts om reducering föreligger alltid rätt 
till siirskilt grundavdrag ml:'d s{1 stort belopp som dl:'n skattskyldige skulle ha 
fatt i grundavdrag enligt 48 * 2 elkr 3 mom. om dessa hesHimmelser i stället 
hade till:impats.'" 

Punkt 3 av anvisningarna till 48 § 

'"Dödsbol:'t efter den som vid sitt frånfälle var bosatt här i riket har p(1 grund 
av bestiimmelsen i 53 * 3 mom. första stycket rätt till kommunalt grundav
drag för det beskattningsär. under vilket dödsfallet intriiffat, med belopp 
som skulle ha ml:'dgetts den avlidne om denne fortfarande hade levat. Var 
den avlidne inte bosatt hiir i riket under hela tiden mellan beskattningsårets 
ingiing och dödsfallet. skall. niir 48 § 3 mom. tilbmpas. grundavdrag medges 
dels för den tid han var bosatt här. dels för tiden mellan dödsfallet och be
skattnings~in:ts utgt1ng samt för den sammanlagda tiden beräknas enligt he
stiimmelserna i niimnda moment. 

Avdrag enligt första stycket medges utan hiinsyn till att dödsboet skiftats 
förL' utgilngen av det beskattningsär. under vilket dödsfallet inträffat.·· 

Punkt 4 a,· am·isningarna till 48 § 

"'Dödsboet dtcr den som vid sitt frimfällc inte var bosatt här i riket kan på 
grund av bestiimmelsen i 5J * 3 mom. första stycket ha rätt till kommunalt 
grundavdrag fiir det bökattningsår. under vilket dödsfallet intriiffade, om 
den avlidne under ni1gon del av det ärct var bosatt här. .. 

50 § I - 3 mom. KL 

1 dessa lagrum anges hur beskattningsbar inkomst skall bestämmas. Lagrå

det föresli'n att de tre momenten ersiitts av en gemensam bestämmelse med 

följande lydelse: 

'"Den taxer;1de inkomsten minskad - i förl:'kommande fall - med kommunalt 
grundavdrag utgör beskattningsbar inkomst. .. 

Övergångsbestämmelser KL 

Enligt dl:'n nu giillande lydelsen av punkt 4 a\· anvisningarna till 41 §får intäk

ter och utgifter vid tillämpning av den s.k. kontantprincipen hänföras till det 

beskattningsiir som de belöper pä även om de upphiirs respektive betalas ut 

en kortare tid före eller dter i:irsskiftet. Enligt den föreslagna lagstiftningen 120 



har det gjorts obligatoriskt att redovisa s.k. årsskiftesbetalningar för det be- Prop. 1989/90: 110 
skattningsar till vilket de hänför sig. Denna justering av reglerna om rätt be- Bilaga 3 

skattnings{ir nödvändiggör övergångsbestämmelser beträffande intäkter och 

utgifter vid årsskiftet 1990-1991. Lagrådet föreslår att dessa övergångsbe-

stiimmdser tas upp i en särskild punkt och ges följande lydelse: 

"Äldre bestämmelser i punkt 4 av anvisningarna till 41 §tillämpas vid 1992 
ttr~ taxering i fr[1ga om intäkter som uppburits och utgifter som erlagts i an
slutning till {1rsskiftet 1990/9 I." 

Lagri'1det har tidigare i yttrandet över 5 § KL föreslagit en ändrad lydelse av 

punkt 11 i de föreslagna övergångsbestämmelserna till KL. 

Lagen om ändring i lagen om statlig inkomstskatt 

2§ 4 mom. SIL 

Detta moment innehtiller f.n. som ett sista stycke en bestämmelse som regle

rar de fall då en tillgång, som faller under realisationsvinstreglerna, delas ut 

till ett företag som är frikallat frän skattskyldighet för utdelningen. I remis

sprotokollet föreslås att bestämmelsen upphävs. Enligt lagrådets bedömning 

finns det emellertid också i det nya systemet behov av en sådan bestämmelse 

för dt: fall då utdelning sker till en mottagare som inte är skattskyldig för 

utdelningen och denna inte utlöser uttagsbeskattning. 

2§ 6 mom. SIL 

Det remitterade förslaget innehåller i 2 § 6 mom. bestämmelser av innebörd 

att som ett livförsäkringsföretags nettointäkt av försäkringsrörelsen skall an

ses nettointäkten av företagets kapital- och fastighetsförvaltning med undan

tag för dels den del av intäkten som belöper på pensionsförsäkringar (P-för

säkringar). som företaget mt:ddclat direkt eller meddelat i återförsäkring åt 
ett inlUndskt försäkringsföretag, dels vissa avgångsbidragsförsäkringar. För 
den del av nettointiiktcn av företagets kapital- och fastighetsförvaltning, som 

avser niimnda P-försiikringar, föreslås beskattning enligt regler som finns in

tagna i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. 
Även nuvarande regler i SIL innebär att som intäkt av ett inländskt livför

siikringsföretags försiikringsrörelse tas upp nettointäkten av företagets kapi

tal- och fastighetsförvaltning med de undantag som angetts ovan. Utform

ningen av de bestämmelserna skiljer sig emellertid väsentligt från det remit

terade förslaget. Sålunda innehåller de nuvarande reglerna mycket specifice

rade best:immelscr om såväl hur bruttointäkten skall beräknas som vilka av

drag som for göras. Vissa schablonmässiga avdrag är diirvid avsedda att 

täcka andra omkostnader än utgiftsräntor och nedskrivningar. Det anges vi

dari;: bl.a. hur ränta skall beräknas vid återförsäkring i utländskt bolag om 

företaget inte behåller premiereserven och hur ränta på återbäringsmedel 

som tillkommer försäkringstagare skall behandlas. 

Fiirslaget innebUr att den del av Jivförsäkringsförctagcts kapital- och fas

tighetsförvaltning. för vilken skall erliiggas statlig inkomstskatt, beräknas 

enligt reglerna för niiringsvt:rksamhet. En motsvarande bestämmelse finns i 121 



4 ~i förslaget till lag om avkastningsskatt pä pensionsmedcl betriiffande be- Prop. 1989/90: 110 
riikningen av nettointiikten av kapital- och fastighetsförvaltning som belöper Bilaga 3 
p;i P-fi.irsäkringar. som företaget meJdelat direkt eller meddelat i <tterförsiik-

ring ;'1t annat inliindskt försiikringsföretag. Detta torde innebära att frtrn 

företagets totala bruttointiikt av kapital- och fastighetsförvaltning skall dras 

av kostnader för personal samt för reparation. underhi'dl. viirdeminskning. 

nedskrirning. riinteutgifter m.m. hiinförliga till förvaltningen enligt reglerna 

i KL '.'lettobeloppet skall tfärdter fördelas p{1 vad som kan anses belöpa pf1 

P-fi.irsiikringar meddelade direkt dlcr meddelade i i1terförsiikring {1t annat 

inliindskt företal:!. vilken del av nettointiikten skall beskattas enligt lagen om 

avkastningsskatt pii pensionsmedel. p{1 avgirngsbidragsförsiikringar. vilken 

del inte skall beskattas. och pii övrig del. vilken del skall beskattas enligt la-

gen om statlig inkomstskatt. 

Lagri-1tkt vill framh;llla att det vid tilliimpningen torde kunna uppkomma 

stora problem. speciellt betriiffande kostnadsdelen. dä ett försiikringsföretag 

ofta torde anviinda samma personal. samma lokaler och även samma ma

skinpark exempelvis dataanläggningar - i det aktiva försiikringsarbetet som 

i kapital- lJCh fastighetsförvaltningen. Det saknas i lagförslaget föreskrifter 

om hur den kostnadsdel som kan avse kapital- och fastighetsförvaltningen 

skall beriiknas. Enligt 1<1gri1dets mening erfordras ett förtydligande för att 

belysa dessa fri1gor. Vidare fordras att lagtextförslagct kompletteras med 

regin dels för beräkningen av nl'ttointiikten av den skattepliktiga delen av 

ett företags kapital- och fastighetsförvaltning. dels för beriikningen av hur 

stor del av denna nettointiikt som skall hiinföras till beskattningsunderlaget 

för bestiimmande av statlig inkomstskatt resp. avkastningsskatt p[1 pensions

mcde\. 

Den föreslagna iindradc lydelsen av 2 * 6 mom. SIL inneb~ir vidare att in

liindskt skaddörsiikringsföretags avdragsriitt för bl.a. avsiittning till rcgle

ringsfond för trafikfiirsiikring och för ökning av utjiimningsfond slopas. En

ligt lagtl'xtförslaget skall minskning av regleringsfonder eller utjiimningsfon

dcrna alltjilmt utgöra skattepliktig intiikt. Det iir helt naturligt att beskatt

ning skall ske niir minskning sker av en fond om avsiittningar skett med obe

~kattade medel. I den m;ln det fortfarande kommer att finnas föreskrifter 

om avsiittning bl.a. till regleringsfonder for bestiimmelserna om beskattning 

vid fondminskning niirmast karaktiir av övergängsbestämmebe. Alternativt 

kan föreskrivas i lagtexten att beskattningen skall avse endast fondavsättning 

for vilken avdrag medgivits senast vid 1991 ars taxering. Det bör vidare stad

gas att för~t insatta medel tas ut först. 

2* U mom. SIL 

I första styckt'l av detta moment föreskrivs att avdrag inte för göras för ett 

fiimansföretags kostnader för s~1dana förmtmer som avses i punkt 14 av anvis

ningarna till ~2 * KL. Räckvidden a\· detta förbud iir oklar. I den niimnda 

anvisningspunktcn anges ett antal transaktioner som skall föranleda att ett 

visst belopp beskaltas hos fiirctagsledare eller deliigare (eller niirstiicnde till 

dem) som intiikt av tjiinst. Avsikten torde inte vara att avdrag alltid skall 

viigras för hela kostnaden för dl't belopp som beskattas hos företagsledaren 122 



eller deliigaren. En niirman: till hands liggande tolkning iir att förbudet iir Prop. 1989/90: 110 
hegriins<1t till kostnaden för det som för mottagaren iir en "förmi111'' i ekono- Bilaga 3 
misk mL·ning. Även med denna utgiingspunkt kvarstitr flera oklarheter. vil-

ket kan belysas med n<"igra exempel: 

I. :--J;ir fi.irctagct anskaffar lös egendom. som uteslutande eller så gott som 
uteslutande iir avsedd för företagslcdarens privata bruk. skall denne beskat
tas för ett belopp som motsvarar hela anskaffningskostnaden (första stycket i 
anvisningspunkten). Det Lir inte givl't att värdet av den "förm{111" som bereds 
fön:tagsledaren nwtsvarar hela detta belopp. I dag föreskrivs uttryckligen 
att företaget inte far ni1got avdrag pti grund av anskaffningen (punkt 3 andra 
stycket av anvisningarna till 29 ~KL). Skall avdragsförbudet ha samma om
fattning i fortsiittningen. bör detta komma till klart uttryck i lagtexten. 

2. Siiljer en del:igare lös egendom till fiirctagL't och iir egendomen in!L' till 
nytta för företagets verksamhet. skall dcliigaren i regel ta upp hela vederla
get som intiikt av tjiinst (andra stycket tredje meningen i anvisningspunkten 
i dess lyLklsc enligt lagrildcts förslag). Yiinkt av säljarens "fi.irmi111" synes 
normalt inte i)wrstiga det belopp som han erhi1llcr utöver marknadsviirdet. 
Avsikten torde dock vara att avdrag helt skall viigras för företagets anskaff
ningskostnad. Detta kan möjligen anses följa av allmänna principer för be
handling a\· fi.iretagsfriimmande egendom men borde änd<i uttryckligen an-
ges. 

3. :'-Jiir fiiretagskdaren uppbtcr lokaler till företaget skall hela hyresersiitt
ninge:1 beskattas som inUikt av niiringsvcrksamhet eller tjänst (femte stycket 
i anvisningspunkten ). En konsekvens av avdragsförbudet skulle bli att före
taget inte far avdrag för eventuell överhyra. I remissprotokollet görs emel
lertid ert uttalande som tyder pi1 att avsikten iir att överhyran skall få dras av 
som lön. I samband med att förL'tagcts avdragsrätt behandlas sägs nämligen 
att överhyran skall "'beskattas om vanliga tj~insteinkomstcr"'. 

4. Har företaget lämnat företagsledaren ett bn som inte omfattas av aktie
bolagslagcns limcförhud (och diirmed inte heller av ät tonde stycket i anvis
ningspunkten i dess lydelse enligt det remitterade förslaget) skall en ned
skrivning av l;inct medföra att företagsledaren beskattas för det nedskrivna 
beloppet (sjunde stycket). Enligt vanliga regler torde företaget undt:'r vissa 
föruts;ittningar kunna L't avdrag för nedskrivningen. Ett si1dant avdrag för
hindras inte av ett avdr.agsförbud som omfattar endast viirdet av utgivna 
"'förmancr" (en nedskrivning utgör inte i sig en ekonomisk förmån för före
tagsledaren). Är avsikten att avdrag skall viigras. bör detta utsiigas i lagtex
ten. 

Redan av dL' nu liimnadc exemplen framgar att avdragsförbudet i 2 * 13 
mom. enligt lagritdets mening behöver preciseras i flera hiinsecnden. 

3* 2 mom. SIL 

Enligt det föreslagna momentets första styckL· far avdrag frirn intäkt av kapi

tal gi.iras för bl.a. riinteutgifter och vissa realisatinnsförlustcr. Andra stycket 

innch:iller vissa begränsningar beträffande avdrag för realisationsförluster 

och i tredje stycket anges vissa begriinsningar i riitlt'n till avdrag för riinteut

gifter. 

Enligt lagr{1dets mening hör av bl.;1. dispositionsskiil andra och tredje 

styckena byta plats. Vidare hör det stycke som avser riintcutgiftshegräns

ningen ges en ni1got enklare utformning. I bi1da ~tyckena bör vidare para

grafhiinvisningarna kompletteras med angivande av iisyftade moment. Mot 123 



bakgrund hiirav förordar lagrådet att andra och tredje styckena ges följande Prop. 1989/90: 110 
utformning: Bilaga 3 

"'Om riinteutgifterna överstiger ränteintäkterna med mer än 100 000 kronor 
eller - om den skattskyldige inte fyllt 18 år - 10 000 kronor medges dock 
avdrag med endast 70 procent av det överskjutande beloppet om inte annat 
framg[tr av 4 mom. andra stycket eller 12 mom. första stycket. Till räntein
täkter hänförs därvid inte löpande avkastning på tillgangar som avses i 27 § 
I mom. 

Avdrag för realisationsförlust medges med 70 procent av förlusten i den 
mån inte annat anges i 27 * 6 mom. eller 29 * 2 mom". 

Om denna ändring av ordningen mellan styckena genomförs skall hänvis

ningarna i 3 * 4 mom. andra stycket och 12 mom. första stycket samt 27 § 6 

mom. första stycket justeras. 

3* 3 mom. SIL 

I andru ~tycket anges att'vissa hyresintäkter m m skall tas upp som intäkt av 

kapital. Enligt lagrådets mening bör det tydligare anges att fråga är om intäk

ter som hiirrör från upplåtelser av privatbostadsfastigheter och privatbostä

der samt försiiljningar från sådana fastigheter. I sista meningen sägs att be

stämmelserna "'i tillämpliga delar"' gäller också "motsvarande intäkter av bo

stadslägcnheter som innehas med hyresrätt"'. Denna skrivning kan förenklas 

eftersom det beträffande dessa lägenheter knappast kan bli fråga om andra 

intäkter än hyresintäkter. I övrigt noterar lagradet att bestiimmelsen om an

drahandsuthyrning av bostadslägenheter inte är begränsad till de fall då ut

hyrningen avser upplåtarens egen bostad utan omfattar samtliga upplåtelser 

av detta slag som inte är hänförliga till näringsverksamhet. 

Tredje stycket innehåller bestämmelser om avdrag från de hyresintäkter m 

m som avses i andra stycket. Avsikten är enligt remissprotokollet att avdra

get skall ha funktionen av ett bottenavdrag och att det samtidigt skall utgöra 

ett maximibelopp som inte fär överskridas ens om de faktiska kostnaderna 

varit högre. Vidare synes avsikten vara att krontalsavdraget men inte något 

avdrag därutöver kommer i fraga när intäkterna härrör uteslutande från för

siiljning av alster m m. I de nu berörda hiinseendena bör bestämmelserna 

förtydligas. 

I tredje stycket har gjorts ett undantag för uthyrning till egen eller när

ståendes arbetsgivare. Lagr<'1det utgår från att avdrag i dessa fall skall kunna 

medges för merkostnader i samma utsträckning som niir en företagsledare i 

ett fåmansföretag hyr ut en lokal till företaget. Detta bör uttryckligen anges. 

Av systematiska skäl bör undantagsregeln föras över till fjärde stycket, som 

innehåller en motsvarande undantagsregel beträffande uthyrning av en lokal 

till ett fåmansföretag. 

Med hänvisning till det nu sagda föreslår lagrådet att andra - fjärde styck

ena ges följande lydelse: 

"'Intäkt av upplatebc av privatbostadsfastighet och av privatbostad samt av 
avyttring av alster eller naturtillgångar från sådan fastighet skall tas upp som 
intäkt av kapital. Detsamma giillcr intäkt av uthyrning av bostadslägenhet 
som innehas med hyresrätt. 124 



Från intäkt som avses i andra stycket medges avdrag med 4 000 kronor Prop. 1989/90: 110 
för varje fastighet. bostad eller lägenhet. Vid upplåtelse medges härutöver Bilaga 3 
avdrag med belopp, som i fråga om småhus som innehas med äganderätt 
uppgår till 20 procent av hyresintäkten och i övriga fall motsvarar den del av 
upplätarens hyra eller avgift som belöper på det som uthyrts. Vid beräkning 
av avdragsgill avgift bortses från sådana inbetalningar till föreningen eller 
bolaget som är att anse som kapitaltillskott och beaktas övriga inbetalningar 
endast till den del de överstiger utdelning som skett på annat sätt än i förhål-
lande till innchavda andelar i föreningen eller aktier i bolaget. Avdrag med-
ges inte med högre belopp än som följer av detta stycke även om de faktiska 
kostnaderna varit högre. Avdraget får inte överstiga intäkten i fråga. 

Vad som sägs i detta moment gäller inte när intäkten enligt punkt 14 femte 
stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen skall beskattas som 
intäkt av tjänst. Bestämmelserna i tredje stycket tillämpas inte heller i andra 
fall. när upplfate\se skett till den skattskyldigcs eller honom närståendes ar
betsgivare. I dessa fall medges skäligt avdrag för kostnad som den skattskyl
dige fått vidkännas på grund av upplåtelsen." 

Inledningen av sjätte stycket m[1ste formuleras om så att det framgar att be

stämmelserna avser de fall d{1 ett hus eller en lägenhet, som under året före 
bcskattningsäret ingick i näringsverksamhet, under beskattningsåret över

gått till att bli privatbostad. Bestämmelserna syftar till att lösa vissa problem 
som uppkommer på grund av att inkomst av näringsverksamhet beräknas 

enligt bokföringsmässiga grunder och inkomst av kapital enligt kontantprin

cipen. Lagrådet vill framhålla att bestämmelserna för sin tillämplighet synes 

förutsätta att redovisningen i näringsverksamheten upphört vid ingången av 

beskattningsän:t. Har bostaden brutits ut ur en näringsverksamhet som i öv

rigt fortsätter även under beskattningsåret. torde föregående års utgående 
fordran eller skuld återkomma som ingående post i näringsverksamhetens 

räkenskaper för beskattningsäret. I så fall synes grunden för att tillämpa 
sjätte stycket bortfalla. Lagrådet vill slutligen framhälla att de remitterade 

lagförslagen saknar bestämmelser som reglerar de frågor av liknande slag 
som uppkommer vid en öwrgång i motsatt riktning, d. v.s. när en privatbos
tad övergår till att bli tillgång i näringsverksamhet. En sådan reglering be
hövs (jfr nuvarande bestämmelser i punkt 10 första stycket av anvisningarna 
till 24 s och punkt 9 första stycket av anvisningarna till 25 § KL). 

3§ 6 mom. SIL 

l\fomentets andra stycke innehåller bestämmelser om hur ersättning för upp
lupen men inte förfallen ränta - s.k. räntekompensation - skall behandlas 

vid förvärv av ett skuldebrev. Det framgår av specialmotiveringen att avsik

ten är att enhetliga regler skall gälla för fordringar och aktier. Räntekompen

sationen skall i enlighet därmed anses utgöra ett vederlag och en anskaff
ningsutgift för fordringen och alltså beaktas vid beräkningen av realisations

vinst. Det angivna stycket i momentet har mellertid utformats med beak

tande endast av köparens situation. Enligt lagrådets mening kan stycket för

slagsvis ges följande utformning: 

"Räntekompensation för upplupen men inte förfallen ränta som utgår vid 
iiverlinelse av en fordran. behandlas inte som ränteintäkt eller ränteutgift 
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utan mL'driiknas i vederlaget och anskaffningsviirdet för fordringL'n vid be- Prop. 1989190: 110 
riikning av realisationsvinst.·· Bilaga 3 

Enligt giillande regler i punkt 2 av anvisningarna till 39 § KL behandlas 

riintekompensation som en riinta. Avdrag för riintekompensationen medges 

emellertid först för dL't beskattningsi1r under vilket räntan enligt skuldebre

vet förfaller till betalning. Den som under f1r 1990 erlagt riintekompensation 

och siilcdes kunnat räkna med ett avdrag biir enligt lagrildcts mening vara 

bibch;'illcn sin riitt till dL'tta avdrag även om riintan inte förfaller förrän under 

{1r 1991. Vidare skall sjiilvfallet sådan räntekompensation, som föranlett av

drag med stöd av giillandc regler. inte riiknas in i anskaffningsviirdet vid till

liimpning av de föreslagna rL'glnna. Vad här sagts bör regleras i övergimgs

hL'stiimmclscrna. som kan kompletteras med en punkt av förslagsvis följande 

lydelse: 

"liar förviirvare av ett skuldebrev före utgimgen av i"ir 1990 lämnat överfata
ren kompensation för upplupen men int..: förfallen riinta tillämpas vid 1992 
~lrs taxning bestämmelserna i punkt 2 av anvisningarna till 39 § kommunal
skattclagen ( 1928:370) i dess lydL'ls..: intill den l juli 1990. 

Har förvärvare medgetts avdrag för räntekompensation enligt niimnda an

visningspunkt skall kompensationen inte inriiknas i anskaffningsvärdet vid 

beriikning av realisationsvinst niir skuldebrevet avyttras." 

3§ 12 mom. 

I .agri1dL't föreslår att första stycket, som ger ägare av fåmansföretag ett vidgat 

utrymme för räntL'avdrag. av systematiska skiil flyttas till 3 § 2 mom. 

Andra - sjätte styckena innehiiller föreskrifter om hur utdelning och reali

sationsvinst på aktier i famansföretag skall fördelas mellan inkomstslagen 

tFinst och kapital. 

Enligt undra stycket skall det högsta belopp som för tas upp som kapitalin

tiikt bestiimmas med utg{mgspunkt i "den skattskyldiges anskaffningskost

nad för aktierna och Uimnade ovillkorliga aktieiigartillskott". I remissproto

kollct förutsiitts att anskaffningskostnaden för aktier som crhMlits genom ett 

bcnefikt förviirv skall h..:stämmas enligt den regel som finns i andra me

ningen av 2-H l mom. tredje stycket, dvs. tas upp till det belopp som den 

tidigare iigaren skulle ha fatt dra av om han hade avyttrat aktierna på övcrlä

telsedagen. Det är önskvärt att detta klargörs genom en uttrycklig hiinvis

ning till nämnda lagrum. Lagrt1det vill i sammanhanget understryka att en 

tilliimpning av regeln medför att ett ovillkorligt aktieägartillskott som läm

nats av den tidigare ägaren kommer att beaktas - såsom en del av dennes 

omkostnadsbelopp för aktierna - vid bestämmande av förvärvarens anskaff

ningskostnad. 

I tredje stycket finns hestiimmL'lser om "sparad utdelning". Det anges att 

ett belopp motsvarande kvarstående sparad utdelning skall läggas till an

skaffningskostnadL'n vid beräkningen enligt andra stycket. Av uttalanden i 

rcmissprotokollet framgår att en "{irlig" uppräkning skall ske, vilket synes 

inncbiira att "riillla pii ränta"' skall tillgodoräknas den skattskyldige. Lagrå

det anser att det sagda bör komma till tydligare uttryck i lagtexten·. 

Bestiimmelserna i andra - femte styckena forutsiitter att fomansföretaget 126 



iir ett aktiebolag. Enligt sjätte stycket skall med aktier likstiillas vissa andra Prop. 1989/90: 110 

av "företaget'" utgivna finansiella instrument. Stycket biir kompletteras så Bilaga 3 

att dt't framg;1r att bestämmelserna täcker ocksi1 de undantagsfall d[1 företa-

get inte iir ett aktiebolag utan en ekonomisk förening. Vidare bör stycket pä 

grund av sin iivcrgripandc syftning placeras sist i momentet. 

I .1jw11fr styckets första mening anges grundförutsiittningcn för att fördel

ningsreglL'rna i andra - femte styckena skall bli tillämpliga. Det s~igs att reg

krna skall tilliirnpas endast om den skattskyldige eller n{1gon honom niirstä

cnde person varit verksam i företaget i betydande omfattning under de se

naste tio iiren. Avsikten synes inte vara att kräva att verksamheten skall ha 

p<'1g{itt hela tioiirspcrioden. Verksamhet under en del av denna period torde 

vara tillriicklig under förutsättning att rekvisitet" i betydande omfattning" är 

uppfyllt. Det nu sagda bör framgå av lagtexten. I sammanhanget vill lagr~idct 

framhMla att tillHimpningen av niimnda rekvisit kan befaras medföra avse

viirda ~v<'irigheter i vissa fall. vilket belyses av de exempel som behandlas i 

specialmotiveringen. 

Det bör ocks{i framhf1llas att utformningen av sjunde styckets första me

ning medför att bcstiimmelserna far ett mycket vidsträckt tillämpningsom

ri1de, inte minst pä grund av omfattningen av närstaendebegrcppct. Ännu 

\'idare blir tillliimpningsomrildct niir bestiimmelsen i andra meningen i 

samma stycke tas i beaktande. Enligt sin lydelse innebär nämligen denna be

stiimmelse att fördelningsreglerna skall tillämpas så snart den skattskyldige 

har en närst[1ende som iir eller under den senaste tio{1rspcriodcn har varit 

verksam i ett annat företag i branschen, även om detta andra företag iir och 

alltid har varit fristående frän det egna företaget. En så omfattande tillämp

ning synes dock inte vara avsedd. Uttalanden i specialmotiveringen tyder pi\ 

att kontinuitet skall föreligga i den meningen att den som iir verksam i det 

andra företaget tidigare skall ha varit verksam i den skattskyldiges eget före

tag. Av grunderna för bestämmelserna synes ocksit följa att ej mer än tio är 

skall ha förfiutit mellan den tidpunkt dii verksamheten i den skattskyldiges 

företag upphörde och den tidpunkt di1 verksamheten i det andra företaget 

pi1biirjadcs. Dessa begrLinsningar bör fttcrspcglas i lagtexten. 

Enligt åttonde stycket kan den skattskyldige, trots att fördelningsrcglcrna 

enligt grundförutsättningarna i sjunde stycket skall tillämpas. i vissa undan

tagsfall undgi1 en sitdan tilhimpning. Det som nyss sagts om risken för till

liimpningssv{1righeter gilller i iin högre grad bestämmelserna i åttonde 

stycket. Rekvisitet "i betydande omfattning" och förbehållet om "särskilda 

skiil" i första meningen synes ge ett betydande utrymme för skönsmässiga 

bedömningar. En ti!Umpning av undantagsrcgcln i sista meningen förutsät

ter i princip att den skattskyldige klargör om. och i sil fall till vilken del, före

tagets överskott behövs eller inte behövs för - siisom det uttrycks i remis

sprotokollet - "en företagsekonomiskt motiverad förmögcnhetsbildning och 

för expansion av företaget'". Det kan ifrågasättas om en bestiimmelse som 

liigger en s<idan börda pt1 den enskilde kan komma att få ni1gon betydelse i 

den praktiska tillämpningen. Till detta kan fogas att den valda formule

ringen av bcviskravct. niimligen att den skattskyldige "visar att vinsten .... 

uppenbarligen inte kan anses hiinförlig till den skattskyldiges eller närstiten

des arbetsinsats". i sig bidrar till att skapa oklarhet. Enligt lagrädets mening 
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bör- i överensstämmelse med gängse terminologi- uppställas ett krav på att Prop. 1989/90: 110 
den skattskyldige visar att vinsten inte är hänförlig till arbetsinsatsen. Bilaga 3 

Nionde stycket innehåller bestämmelser enligt vilka en annan person än 
"den skattskyldige" i vissa fall skall beskattas för "intiikten". Med "den skatt

skyldige" torde avses den aktie- eller andelsägarc som enligt vanliga regler 
skulle beskattas för utdelningen eller realisationsvinsten och med "intäkten"' 

den del av utdelningen eller vinsten som på grund av fördclningsreglcrna i 
andra - femte styckena skall tas upp som intäkt av tjänst. Lagrådet finner 

att bestämmelserna ger anledning till vissa erinringar saväl i fråga om den 

föreslagna rättsföljden som beträffande avgränsningen av den personkrets 

som berörs. 
Den föreslagna rättsföljden är att en annan än "'den skattskyldige" skall 

beskattas. Redan nu gällande fämansföretagsregler leder inte sällan till att 
en företagslcdarc eller en delägare beskattas för värdet av en förmån som 

tillfaller en niirstaende. Enligt praxis gäller på motsvarande sätt bl.a. att en 
anställd under vissa förutsättningar kan bli beskattad för förmåner som ar
betsgivaren lämnar till någon inom den anställdes närst{1endekrets. Gemen

samt för dessa och liknande fall är att omständigheterna ansetts ge fog för 

betraktelsesättet att företagslcdaren. delägaren respckive den anställde själv 
mottagit förmånen och därefter slussat den vidare. I de situationer som om

fattas av det föri.:slagna nionde stycket torde en sådan "genomsyn" l)fta inte 

vara lika motiverad. En beskattning hos annan än den verklige inkomsttaga

ren väcker då betänkligheter från principiell synpunkt. Enligt lagrådets me
ning kan det med förslaget avsedda syftet lika väl uppnås genom föreskrifter 

som innebär att den verklige inkomsttagaren blir beskattad men att dennes 
statliga inkomstskatt under angivna förutsättningar beräknas som om tjiins
teintäktcn hade legat pa toppen av de::n niirst{1endes beskattningsbara in
komst. Lagradet förordar en sådan lösning. 

Vad beträffar personkre::tsen har lagriidet följande synpunkter. För att en 
annan än "den skattskyldige·· skall kunna beskattas fordras enligt det remit
terade förslaget att denna andra person varit verksam i företaget i betydande 
omfattning under den senaste tioårsperioden. Detta krav innebär enligt re
missprotokollet att personen skall ha varit verksam i en sådan omfattning 
"att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen''. 

I praktiken torde det knappast kunna förekomma att detta krav är uppfyllt 

beträffande barn under 18 år. Det bör därför vara möjligt att - utan att ge 

avkall på syftet med de aktuella bestämmelserna - begränsa tillämpningen 
till de fall där personen i fräga är den skattskyldiges make eller - om den 

skattskyldige är under 18 år- förälder. Lagrådet förordar denna förenkling. 
Mot den nu angivna bakgrunden föreslår lagrådet att 3 § 12 mom. - efter 

vissa ytterligare rent redaktionella ändringar av det remitterade förslaget -

ges följande lydelse: 

.. Överstiger utdelningen på aktier i ett fåmansföretag sä stor procent av den 
skattskyldiges anskaffningskostnad för aktierna och lämnade ovillkorliga ka
pitaltillskott som svarar mot statslåneräntan vid beskattningsårets ingång 
med tillägg av fem procentenheter. skall överskjutande belopp tas upp som 
intäkt av tjänst. Har aktierna förvärvats på annat sätt än genom köp, byte 
eller därmed jämförligt fång. skall anskaffningskostnaden beräknas med till
lämpning av 24 § I mom. tredje stycket. 
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Umkrstiger utdelningen visst år det högsta helopp som på grund av första Prop. 1989/90: 110 
stycket far tas upp som intäkt av kapital, ökas det belopp som senare år för Bilaga 3 
tas upp som intiikt av kapital i motsvarande mån (sparad utdelning). Belopp 
som svarar mot kvarsa1ende sparad utdelning läggs för varje år till anskaff-
ningskostnaden vid beriikning enligt första stycket. 

Vid avyttring av aktier i ett fåmansföretag skall hälften av den del av reali
sationsvinsten som överstiger kvarstående sparad utdelning tas upp som in
Uikt av tjiinst. 

Bestiimmelserna i första - tredje styckena gäller även under de närmaste 
tio itren efter det att ett företag upphört att vara fåmansföretag i fråga om 
utdelning eller realisationsvinst pä aktier som den skattskyldige eller niigon 
honom närstående ägde när företaget upphörde att vara fåmansföretag eller 
har förviirvat med stöd av sådana aktier. 

Bestiimmelserna i första - tredje styckena tillämpas endast om den skatt
skyldige eller n{tgon honom närstående varit verksam i företaget i betydande 
omfattning under någon del av den senaste tioårsperioden. Bestiimmelserna 
giiller dnck iiven om den skattskyldige eller den honom närst[tende under 
ni'tgon del av den senaste tioårsperioden varit verksam i ett annat fämans
företag. som bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning 
att denna verksamhet inte påbörjades senare än tio år efter det att verksam
heten i det först avsedda företaget upphörde. 

Om den skattskyldige visar att utomstående i betydande omfattning äger 
del i företaget och har rätt till utdelning. skall bestämmelserna i första -
tredje styckena inte tillämpas. om inte särskilda skäl föreligger. Härvid beak
tas iiven förhällandena under den senaste tioårsperioden. Med utomstående 
avses s<idana personer pä vilka bestämmelserna i första - tredje styckena till 
följd av femte stycket inte skall tillämpas. I fråga om realisationsvinst tilläm
pas reglerna inte heller i den mån den skattskyldige visar att vinsten med 
hänsyn till gjorda löneuttag. antalet anställda, företagets verksamhet och 
tillgirngar samt övriga omständigheter inte är hänförlig till den skattskyldiges 
eller n~igon honom närståendes arbetsinsats. 

Om den skattskyldiges make eller - såvitt gäller skattskyldig under 18 år -
för~ilder ~ir eller under någon del av den senaste tioilrsperioden har varit 
verksam i företaget i betydande omfattning och om den skattskyldiges be
skattningsbara inkomst, med bortseende från det belopp som enligt hestiim
melserna i första - tredje styckena skall tas upp som intäkt av tjänst. undcr
stigt•r makens eller förälderns beskattningsbara inkomst, skall vid heräkning 
enligt 10 ~ av skatt på tjänsteintäkten den skattskyldiges beskattningsbara 
inkomst. innan tjänsteintäkten beaktas. anses motsvara makens eller föräl
derns beskattningsbara inkomst. 

Med verksamhet eller innehav av aktier i ett fåmansföretag likställs verk
samhet eller aktieinnehav i ett annat företag inom samma koncern. 

Vad som förstäs med fåmansföretag och närstående framgår av punkt 14 
av anvisningarna till 32 * kommunalskattelagen (1928:370). Vid bedöm
ningen av om ett fatal personer äger aktierna i ett fåmansföretag skall dock 
siidana delägare anses som en person, som själva eller genom någon närstå
ende iir eller under någon del av den senaste tioårsperioden har varit verk
samma i företaget i betydande omfattning. 

Vad som i detta moment sägs om aktier i ett fåmansföretag gäller oeksa 
andelar i ett stidant företag. Med aktier och andelar likställs andra sådana av 
företaget utgivna finansiella instrument som avses i 27 § 1 mom." 

Enligt remissprotokollet är avsikten att det belopp som på grund av 12 mom. 

skall tas upp som intiikt av tjänst inte skall grunda rätt till schablonavdrag 

eller grundavdrag och inte skall beläggas med socialavgifter eller löneskatt. 
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För att dct avsedda resultatet skall uppn{1s betrliffande schablonavdraget och Prop. 1989/90: 110 
socialavgitkrna synes ett förtydligande av bl.a. 11 kap. 2 §lagen ( 1962:381) Bilaga 3 

om allmiin försiikring erforderligt (jfr motsvarande anmärkning beträffande 

punkt 14 av anvisningarna till 32 §KL). 

Det biir till:iggas att lagritclets förslag till ändring av 12 mom. bör föranleda 

en fiilJdiinclring av sista stycket av punkt 6 av anvisningarna till 46 § kommu

nalskattl'lagen ( 1928:370). 

8§ SIL 

Hiinvisningcn till 48 § KL m{1ste omfatta iiven det av lagrådet föreslagna nya 

fj:irde momentet i den paragrafen. 

9§ SIL 

I konsekvens med vad lagriidet föreslagit bctriiffande 50 § KL förordas att 

l) § 1. 2 och 4 1110111. crsiitts av en gemensam text med följande lydelse: 

"Den taxerade inkomsten minskad - i förekommande fall - med statligt 
grundavdrag utgör beskattningsbar inkomst." 

24 § I mom. SIL 

I fiirsra stycket finns en föreskrift om att "värdciivcrföring fr<'tn den avyttrade 

egendomen till andra tillgimgar" skall beaktas vid beräkning av omkostnads

beloppet. l3estiimmclscn tar sikte pii de fall diir den avyttrade egendomen 

före avyttringen har tömts ~xl substans. Ett excinpel är att tillgångarna i ett 

aktiebolag före en försiiljning av aktierna tas ut i form av utdelning eller kon

cernbidrag. Som framh~1llits i remissprotokollet har rcgeringsrättcn i ett par 

avgöranden funnit att nuvarande rcalisationsvinstregler inte till<lter att vär

dL'i.iverföringar av detta slag beaktas. Niir det varitfräga om att i inkomstsla

get rörelse medge avdrag för förlust på organisationsakticr o.d. har värdeö

\·crfi\ringarna diiremnt beaktats och föranlett minskning av avdraget. 

Enligt den föreslagna lagtexten skall viirdcövcrföringar beaktas "om inte 

annat anges". Bortsett frim en siirbestiimmclsc om teckningsriHter innehitller 

de remitterade lagförslagen inte ni1gra undantagsregler. Av de uttalanden 

som gjllrts i remissprntlJkol!t:t framgilr emellertid att det inte är tänkt att be

stämmelsen om viirdeöverföringar skall tillliimpas i elen utsträckning som 

skulle följa av dess lydelse. Avsikten iir alt triiffa endast s{1dana värdeöverfö

ringar '\om i sig inte har utlöst beskattning". Som ett exempel pä fall där 

bestiimmelsen kan bli tilliimplig niimns i remissprotokolkt att tillgångar till 

underpris har förts över frim ett bolag till ett annat som den skattskyldige 

iiger. I .agddet vill i detta sammanhang erinra om att en överlåtelse av till

g<"mgar mellan tvtt bolag som iigs av samma fysiska person eller personer i 

vissa fall ansetts kunna utlösa. förutom cventuell uttagsbeskattning hos det 

i.ivcrl~1tandL· bolaget. utddningsbeskattning eller motsvarande hos ägarna. 

Niir s~1 sker skall den föreslagna bestiirnmelsen således enligt rcmissprotokol

kt inte tilliimpas. rnir siigs vidare att bestiimmclsen inte heller tar sikte "p~t 

koncernbidrag för vinstmedel som upparbetats under det egna innehavet". 

Det for antas att avsikten iir att motsvarande undantag normalt skall göras 130 



niir vinstnwdcl som genererats under innehavet tas ut i form av löpande ut- Prop. 1989/90: 110 
delning. Bilaga 3 

Avsikten har sMedes varit att genom motivuttalanden relativt kraftigt bc

griinsa tilliimpningsområdet för den föreslagna lagregeln. En sådan lagstift

ningsteknik iir inte tillfredsstiillande. Om frågan om värdeöverföringar skall 

lagregkras. är det enligt lagrådets mening nödviindigt att låta huvudprinci

perna för avgriinsningcn komma till uttryck i lagtexten. Det kan dock ifråga

siittas om en lagreglering verkligen är p{ikallad. Mycket talar för att praxis, 

under de nya förutsättningar som skapas genom skattereformen, kommer 

alt finna sig oförhindrad att tillämpa de principer som följts vid rörelsebe

skattningen ocksi1 vid realisationsvinstberäkningen. I sammanhanget kan 

no!L'ras alt vinstberiikningsregkrna i 24 - 30 ** är avsedda att tillämpas inte 

endast i inkl)mstslaget kapital utan ocksii vid beräkning av vinster och förlus

ter som :ir hiinförliga till inkomst av n:iringsverksamhet ('2 § I mom. åttonde 

stycket i det remillerade förslaget). 

Av det sagda frarng[tr att lagrfickt inte kan tillstyrka att en lagreglering av 

fr{igan om viirdeöverföringar ges den utformning som föreslås i remissen. 

I andra meningen av tredje stycket anges att anskaffningsvärdet för sådana 

aktier. obligationer o.d. som erhi'illits genom ett benefikt förvärv skall mot

S\'ara det belopp som den tidigare ägaren skulle ha fält dra av om han hade 

avyttrat tillg<lngen pit överlåtelsedagen. Av uttalanden i specialmotiveringen 

framgilr att del som i1syftas är ett avdrag beräknat enligt genomsnittsmeto

den. Dl'tta bör klargöras genom en komplettering av andra meningen. t.ex. 

enligt följande: 

"Ilar den skattskyldige förvärvat ett finansiellt instrument som avses i 27 * 1 
mom. eller 29 ~ I mom. genom ett sådant fång. fi\r han som anskaffnings
vihde tillgodnriikna sig ett belopp motsvarande det avdrag, som överlåtaren 
med tillliirnpning av den i 27 * 2 mom. angivna genomsnittsmctoden skulle 
ha fatt göra nm han avyttrat instrumentet på överlåtelsedagen." 

2~ * 2 mom. SIL 

I fc1111c styckC't föreskrivs att ett utnyttjande av vissa finansiella instrument, 

t.ex. en teckningsriitt. en dclriitt eller en köpoption. för förvärv av aktier 

eller annan egendom inte skall betraktas som en avyttring av det utnyttjade 

instrumentet. En bestämmelse om hur anskaffningsviirdet för den förvär

vade egendomen skall beriiknas finns i 27 S 4 mom. andra stycket. Bestäm

melsen iir l'nligt sin lydelse till:implig endast på aktier o.d. men bör, enligt 

v;1d som upplysts vid föredragningen, omfatta även annan egendom som för

viirvas p{i angivet sätt. Av detta skäl bör bestämmelsen föras över till det nu 

behandlade femte stycket i 24 § 2 mom. som kan ges följande lydelse: 

.. Utnyttjas ett finansiellt instrument. som avser teckningsrätt, delrätt, kö
pnptinn. optionsrält. konvertibelt skuldebrev eller konvertibelt vinstandels
bevis, för fiirviirv av aktier eller annan egendom, anses detta inte som en 
avyttring av det utnyttjade instrumentet. Anskaffningsvärdet för den förvär
\ alk egendomen iir summan av anskaffningsviirdet för instrumentet och an
nat VL'Lil'rlag. ·· 

131 



24 * 3 mom. SIL 

I fiirsta st_\'Ckl't föreskrivs att avdrag för realisationsförlust medges först när 

avyttringen har medfört en definitiv förlust. Av systematiska skäl bör be

stiimmelsen föras bort från 3 mom. Lagradet återkommer till kravet på defi

nitiv förlust vid behandlingen av 4 mom. 

Andra styckl't tar sikte på bl.a. det fall då hyresrätten till en bostadslägen

het ing{1r i vederlaget för en såld villafastighet eller bostadsrätt. Regerings

riittcn har i n<lgra avgöranden slagit fast att en sådan hyresrätt vid beräkning 

av realisationsvinst och realisationsförlust inte skall åsättas något värde. Den 

t1beropade grunden för detta var straff- och ogiltighetsreglerna i 12 kap. 65 s 
jordabalken. Förslaget i lagrådsremissen innebär att det ekonomiska värde 

som hyresriitten i realiteten ändå har för säljaren skall beaktas vid bedöm

ningen av om realisationsförlust uppkommit. Lagrådet har i sak inte något 

att erinra mot förslaget. som får anses ge uttryck för den allmänna principen 

att avdrag inte skall medges för fiktiva förluster, men anser att följande ly

delse tydligare än remissförslaget uttrycker vad saken gäller: 

"Har den skattskyldige eller nagon honom närstående på grund av avytt
ringen tillförsäkrats en riittighet eller förmån som - trots att den av särskilda 
>käl inte skall ås~ittas något värde vid beräkning av realisationsvinst lindå får 
antas ha ett värde för den skattskyldige eller den honom närstående, skall 
detta viirde beaktas vid bedömningen av om realisationsförlust uppkommit." 

Till tredje stycket har överförts den bestämmelse som infördes i slutet av 1987 
i syfte att förhindra avdrag för realisationsförluster som framkallas genom 

att fastigheter säljs för underpris till närstående. Enligt vad lagrådet erfarit 

har det förekommit ett antal fall där skattskyldiga försökt kringgå förbudet 

genom att sälja fastigheten till ett aktiebolag som ägs av den närstående (ofta 

ett minderårigt barn) i stället för direkt till den närstående. Mot denna bak

grund konstaterar lagrädet att bestämmelsen fått en avfattning som är snä

vare iin som motiveras av dess syfte. Detta gäller oavsett om domstolarna i 

ett eller flera av de aktuella fallen skulle finna att förfarandet kan angripas 

med stöd av lagen ( 1980:865) mot skatteflykt. Lagradct vill med anledning 

hiirav ifri'tgasätta om det inte borde övervägas att ge avdragsförbudet en ut

formning som ger ett mer generellt uttryck för principen att en realisations

förlust som uppkommer på grund av en avsiktlig underprissättning inte är 

avdragsgill (jfr det generella förbudet mot avdrag för gåvor i 20 *KL). 

24 * 4 mom. SIL 

Detta moment innehåller bestämmelser som anger när skattskyldigheten för 

realisationsvinst respektive avdragsrättcn för realisationsförlust inträder. 

Enligt första stycket gäller som allmän regel att tidpunkten för avyttringen 

lir avgörande. Andra stycket behandlar det fall da köpeskillingens storlek är 

beroende av framtida händelser. Beskattningstidpunkt m.m. vid options- . 

termins- och blankningsaffärer regleras i tredje - femte styckena. 

Lagri1det har nyss berört den bestämmelse i det remitterade förslaget som 

anger att avdrag för realisationsförlust medges först när avyttringen har 

medfört en definitiv förlust. En bestämmelse som reglerar denna fråga har 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 3 
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sin naturliga plats i 4 mom. Bestämmelsen synes i första hand ha betydelse Prop. ! 989i90: 110 
för de fall som regleras i andra stycket (köpeskillingens storlek ~ir heroende Bilaga 3 
av framtida händelser). Det framstår som oklart om bestämmelsen i övrigt 

fyller nägon egentlig funktion i ett system som bygger på principen att någon 

realisationsvinstbeskattning inte skall aktualiseras förrän en avyttring äger 
rum (de i specialmotiveringen nämnda exemplen - förlust pä grund av skada 
eller stöld är inte relevanta i ett sädant system). Lagri\tlct vill dock inte mot-

siitta sig att bestämmelsen, genom att placeras i första stycket. ges en mer 

generell syftning. Det föresläs därför att första stycket ges följande lydelse: 

"Skattskyldighet för vinst respektive avdragsrätt för förlust vid avyttring av 
egendom inträder det beskattningsår då egendomen avyttras. Vinst och för
lust beräkm1s därvid på grundval av alla intäkter oeh kostnader som ~ir hän
förliga till avyttringen. Avdrag för realisationsförlust medges endast om för
lusten är definitiv.·· 

Bestämmelserna i tredje stycket om beskattningen vid optionsaffärer bör 

kompletteras. Den redogörelse för beskattningskonsekvenscrna för utfärda
ren som lämnats i den allmänna motiveringen förutsätter att föreskrifterna i 

andra och tredje meningarna om behandlingen av premier, som erhi1llits för 

optioner med en löptid på högst ett ftr. tilllämpas ocksa vid optioner med 
längre löptid. niir en försäljning på grund av optionen respektive en vidare
försäljning av egendom som förvärvats på grund av optionen skett samma i\r 

som skattskyldigheten för premien inträdde. Detta kan lämpligen klargöras 
genom att följande mening skjuts in före den avslutande definitionen: 

"Det som nyss sagts om behandlingen av premien gäller iiven betriiffande 
optioner med den längre löptiden, om försäljning pii grund av optionen re
spektive avyttring av egendom som köpts på grund av optionen sker samma 
år som optionen utfärdats." 

24 § 6 mom. SIL 

Lagrådet har berört denna bestämmelse redan i samband med att punkt 14 
av anvisningarna till 32 S KL behandlades. Det föreslagna regelsystemet sy
nes - liksom nuvarande regler innebära att det som sägs i första och andra 
styckena har generell giltighet och således inte skall begränsas till fastigheter 
och bostadsrätter. Följande lydelse föreslås: 

"Avyttrar delägare i fåmansföretag eller delägare närstående person egen
dom till företaget, skall vid vinstberäkningen vederlaget tas upp som intäkt 
endast till den del det inte överstiger egendomens marknadsvärde. Av punkt 
14 andra stycket av anvisningarna till 32 * kommunalskattelagen (l lJ28:370) 
framgår att överskjutande del av vederlaget skall beskattas som intäkt av 
tjänst. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte när hela vederlaget enligt det där 
angivna lagrummet skall beskattas som intäkt av tjänst. I s{1dana fall skall 
avyttringen inte till någon del beaktas vid beräkning av överliitarens inkomst 
av kapital. 

Vid avyttring som avses i första stycket får omkostnadsheloppet inte be
räknas enligt 25 § 9 mom. eller 26 § 7 mom. Vad nu sagts giillcr dock inte 
om den avyttrade egendomen helt eller till huvudsaklig del skall användas i 
företagets näringsverksamhet. 
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Riksskatteverkct för om synnerliga skiil föreligger medge undantag från Prop. 1989190: 110 
hestiimmelserna i tredje stycket. Riksskatteverkcts beslut får inte överkla- Bilaga 3 
gas. 

25 och 26 ** SIL 

Paragraferna innehåller bestiimmelser om beriikning av realisationsvinst vid 

avyttring av fastighet och bostadriitt. 

Enligt nuvarande regler heriiknas realisationsvinsten vid avyttring av sit

dan ege11dom pit grundval av hl.a. egendomens s.k. ingängsviirde. Detta ut

görs enligt huvudregeln av inköpspriset. Giillamk rätt innehäller vissa alter

nativregler för att heriikna ingiingsviirdet vid långa innehav. Dessa regler tar 

sikte på fall d{t den verkliga anskaffningskostnaden iir osiiker eller obnd. 

Bctriiffande fastighet som förviirvats före 1952 och fastighet som vid fiirsiilj

ningstillfiillet innehafts mer iin 20 är samt i fr{1ga om bostadsrätt som har för

viirvats före 1974 giiller s{1dana alternativregler vid beriikning av anskaff

ningsviirdet. 

I det remitterade förslaget till realisationsvinstbeskattning iir grundregeln 

att den skattepliktiga vinsten beriiknas som skillnaden mellan en framriiknad 

försiiljningsintäkt och det s.k. omkostnadsbeloppet, beriiknat p<'t visst siitt. I 

fr{1ga om s.k. privatbostiider bcgriinsas skatteuttaget genom schablonregler, 

varigenom omkostnadsbeloppet far beriiknas som 70 '.:;:av försiiljningsintäk

ten för permanentbostäder och som 40 '>{. av försiiljningsintiikten för övriga 

privathostiider. 

I remissprotokolkt anförs att de föreslagna schablonreglerna för att be

riikna omkostnadsbeloppet är s[t förm{111liga att de kommer att tilliimpas i de 

flesta fall utom vid kortare innehav, varför de nuvarande alternativreglerna 

för beriikning av anskaffningskostnaden kan avskaffas. 

Vid icke yrkesmiissig avyttring av niiring~fastigheter och bostadsrätter i 

näringsverksamhet fön:sbs inte att någon schablonregel av angivet slag skall 

giilla. Till denna kategori hör exempelvis en- eller tvi1familjshus och bostads

riittsUgenhet som ursprungligen utgjort privatbostad men som hyrts ut av 

iigaren eller bostadsrättshavaren och som inte liingre kan anses vara avsedd 

att anviindas som bostad för honom (eller niirstiiende som avses i .S * KL) 

och som därmed upphört att vara privatbostad. S<lvitt gäller s!tdan egendom 

kan sitledcs de föreslagna schablonreglerna inte åberopas som skäl för av

skaffandet av de nuvarande alternativreglerna för beräkning av anskaff

ningskostnaden. Hiirtill kommer att det. siirskilt för bostadsrättshavare. kan 

vara förenat med stora sdrigheter att vid l{rnga innehav fä fram ett riktigt 

ing{111gsviirdc. Även rent praktiska skiil talar sMedes för en schablonregel av 

n[tgot slag ocksit vid icke yrkesmiissig avyttring av näringsfastigheter och bo

stadsriitter i niiringsverksamhet. Den lösning som ligger närmast till hands 

iir enligt lagritdets 11'<'ning att skatteuttaget begriinsas p<I motsvarande siitt 

som föreslagits i fr, ·.::'a om privathostiiderna. s[1lcdes genom en schablonre

gel. varigenom omkostnadsbeloppet för beriiknas som en lämplig procentan

del av försiiljningsintiikten. I andra hand föresl[1s att de nuvarande alterna

tivreglerna för beriikning av anskaffningskostnaden bibeht1lls för niiringsfas

tigheter och bostadsrätter i niiringsverksamhet. 134 



En förutsiittning för att iigarcn eller bostadsriittshavaren skall kunna till- Prop. 1989/90: 110 
godogiira sig fastighetens eller bostadsrättens marknadsvi1rde vid en försälj- Bilaga 3 

ning iir att bostaden iir disponibel för köparen. Är denna uthyrd kan hyres-

giistens besittningsskydd liigga hinder i viigen hiirnir. Även om en försäljning 

av fastigheten eller bostadsriitten iir en omständighet som pä sikt brukar leda 

till att hyresgiistcns besittningsskydd far vika för uppliitarens intresse av att 

förfoga över bostaden kan det ta relativt limg tid att fä denna friställd. Av 

den anledningen kan det vara sviirt för en s<ldan fastighdsägare eller bo-

stadsriittshavare att kunna sälja sin egendom före ikraftträdandet av de nya 

real isa ti 1 ms vins tre gl e rna. 

I punkt 4 av övergangsbestämmelserna till de föreslagna iindringarna i SIL 

fiircsliis. sävitt gäller avyttring av fastigheter. en l0-t1rig iivcrgiingstid, under 

vilken omkostnadsbeloppet vid försiiljning far beräknas med utg{mgspunkt i 

det omkostnadsbelopp som skulle ha giillt vid försiiljning den 31 december 

1990 enligt d{1 giillande regler. För bostadsriltternas del föresläs i punkt 5 av 

övergfmgsbestämmelscrna att den skattepliktiga andelen av vinsten vid en 

fiirsiiljning under t1ren 1991, 1992 eller 1993 av en bostadsrätt som anskaffats 

före den I januari 1987 skall beriiknas som 60, 75 respektive 90 t;;-. av den 

enligt de nya reglerna beriiknade vinsten. 

Om den av lagrt1det förordade begränsningen av skatteuttaget inte kom

mer till stimd. bör med hiinsyn till det anförda de föreslagna övergängsbe

stiimmelserna. sftvitt avser bostadsrättslägenheter. i vart fall kompletteras 

med i:n föreskrift att de nuvarande alternativreglerna för bi:räkning av an

skaffningskostnaden skall gälla under en viss övergimgstid. 

Betriiffandi: 25 § vill lagrådet framhålla följande. Paragrafen innehåller 

bestilmmelser om beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsiiljning. 

Förslaget innebiir att Je utomordentligt komplicerade reglerna om index

uppriikning och tidigareltiggning skall upphiivas samtidigt som uppskovssys

temet avskaffas. Det kan förmodas att di:ssa åtgärder i förening med de före

slagna schablonreglerna för privatbostadsfastigheter pi1 sikt kommer att 

medföra en viisentlig förenkling av vinsthcriikningcn vid många villaförsälj

ningar. Det milste emellertid ocksä konstateras att förslagi:t innehiillcr andra 

moment som verkar i klart komplicerande riktning. Det senare gäller inte 

minst de bestiimmelser som skall tillilmpas niir en enskild näringsidkare säl

jer en niiringsfastighet eller en fastighet snm tidigare varit niiringsfastighet. 

De ilsyftadc bestämmelserna finns i 25 * 4 mom. tredje stycket och 5 mom. 

Sil. samt i punkterna 5 och 6 av anvisningarna till 22 §KL. De författnings

tekniska brister som pittalats i inledningen av lagrådets yttrande iir här sär

skilt piltagliga. Ett exempel är bestiimmelsen i 25 * 4 mom. tredje stycket 

andra meningen SIL. Denna hänvisar till punkt 6 av anvisningarna till 22 * 
KL som i sin tur hiinvisar inte endast till den föregilende punkten av samma 

anvisningar utan ocks{1 tillbaka till l!tt par oiika bestiimmelser i SIL. En sä

dan uppsplittring pi1 ett stort antal lagrum i tvi\ skilda författningar är i sig 

iignad att fiirsviira tilliimpningen. Även om de formella bristerna kan förvän

tas bli avhjiilpta vid den aviserade lagtekniska översynen. kvarsttir iindit att 

bestämmelserna på grund av sitt materiella innchiill kan medföra bl!tydande 

tillämpningsproblem. Det torde t.ex. i mi111ga fall miita avseviirda svi\righe

ter att utreda om och i vilken mån standardhöjande reparations- och under- 135 



hållsarbeten utförts på en avyttrad niiringsfastighet, siirskilt om denna ingiitt Prop. 1989190: 110 
i ett större fastighctskomplex. Lagrådet är medvetet om att det behövs regler Bilaga 3 
för att hindra att de skilda skattesatserna för inkomster av niiringsverksam-

het och kapital utnyttjas för uppn[iende av obehöriga skattdörmiiner men 

vill ändå ifrt1gasätta om ink de nu berörda hestfönmelscrna innebiir att prak-

tiska synpunkter i alltför hög grad fött st:\ tillbaka för strävandena att uppna 

vad som uppfattats som det ekonomiskt riktiga resultatet. 

I övrigt föranleder 25 * följande kommentarer. 

4 1110111. första stycket innehMler en begriinsningsregel som föreskriver att 

utgifter för "annat iin ny-, till- eller ombyggnad" för dras av endast om de 

nedlagts under de senaste fem faren före avyttringen. I remissprotokollet har 

regeln motiverats uteslutande med hänvisning till de gränsdragnings- och 

kontrollproblem som kan uppkomma beträffande de s.k. värdehöjande re

parationerna. Enligt sin lydelse triiffar n:geln emdlertid också sfidana repa

rationsoeh underhällsutgifter för vilka avdrag inte medgetts på grund av be

stiimmelserna i punkterna 4 och 5 av anvisningarna till 23 * KL. Lagrädet 

ifri1gasätter om begriinsningcn i den delen är sakligt motiverad. 

I 8 1110111. finns bestiimmelser om iiterföring av uppskovsbelopp. Det un

dantag som i andra meningen görs betriiffande 9 mom. skall uppenbarligen 

avse oeksä llJ mom. Vidare bör första meningen förtydligas. Följande ly

delse av 8 mom. föresli1s: 

"Avyttras en fastighet som har förvärvats som ersättning för en annan fastig
het och medgavs uppskov med beskattningen av realisationsvinst som upp
kom niir denna fastighet avyttrades, skall omkostnadsbeloppet minskas i 
motsvarande mtm. Vad nu sagts gäller inte om omkostnadsbeloppet beräk
nas pit sätt som avses i 9 eller 10 mom." 

I 9 1110111. finns schablonreglerna för bestämmande av omkostnadsbeloppet 

för permanentbostadsfastigheti:r och andra privatbostadsfastigheter. Av re
missprotokollet framgår att avsikten varit att kravet på bosättning skall ute

sluta att ett dödsbo utnyttjar 70 % - schablonen. För att eliminera risken 

för misstolkning (jfr 53 ~ 3 mom. KL) bör ett förtydligande ske. Vidare bör 

definitionen av permanentbostad kompletteras så att det klart framgär att 
den där krävda ettåriga bosiittningen skall ha ägt rum i omedelbar anslutning 

till avyttringen. Lagrådet föreslår följande lydelse av 9 mom.: 

"Fysisk person får vid avyttring av sådan privatbostadsfastighet som omfat
tar hans permanentbostad beräkna omkostnadsbeloppet till 70 procent av 
vederlaget för fastigheten. 

Som permanentbostad räknas sådan privatbostad där elen skattskyldige 
varit bosatt under minst ett •lr niirmast före avyttringen under förutsättning 
att han inte dessförinnan innehaft bostaden mer än ett f1r utan att vara bosatt 
där. I !ar fastigheten förviirvats på annat sätt än genom arv, testamente. bo
delning med anledning av makes eller sambos död eller bodelning med an
ledning av äktenskapsskillnad krävs dessutom att marknadsmässigt vederlag 
erlagts vid förvärvet. Som permanentbostad räknas dock alltid sädan privat
bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst tre [lf av de senaste fem 
åren. 

För annan privatbostadsfastighct än nu sagts för fysisk person och dödsbo 
beriikna omkostnadsbeloppet till 40 procent av vederlaget för fastigheten." 
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I övnensstimmelse med vad som nyss föreslagits bör 26 ~ 7 1110111. ändras Prop. 1989/90: 110 

enligt följande: Bilaga 3 

"Fysisk person för vid avyttring av sadan bostadsrätt som med tillämpning 
av 25 * 9 mom. andra stycket skall anses avse hans permanentbostad beriikna 
omkostnadsbeloppet till 70 procent av vederlaget för bostadsrätten. Vid av-
yttring av bostadsriitt avseende annan privatbostad får fysisk person och 
dödsbo beräkna omkostnadsbeloppet till 40 procent av vederlaget för bo
stadsriitten. 

Vid tilliimpning ... , .......... tredje meningarna." 

27 * l mom. SIL 

I momentet anges att realisationsvinst vid avyttring av aktier och andra i mo

mentet niimnda finansiella instrument skall beräknas enligt 2-6 mom. I de 

följande momenten tlterfinns emellertid bestämmelser som inte direkt berör 

realisationsvinstberäkningen. Enligt lagriidets mening bör därför inled

ningen av l mom. formuleras om. Vidare bör stycket iiven kompletteras med 

en hiinvisning till 24 ~. 

Bland de finansiella instrument som nämns i första stycket förekommer 

"skuldebrev förenat med optionsrätt''. Varken utformningen av lagtexten el
ler innehållet i allmänmotiveringen och specialmotiveringen ger någon ut

tömmande upplysning om innebörden härav. Tvekan kan diirför uppkomma 

vid avskiljbara optionsbevis. 

Det kan mot bakgrund av förslaget sättas i fråga om redan det förhållandet 

att en borgenär far skilja ett optionsbevis från ett skuldebrev medför att han 

inte kan anses inneha ett skuldebrev förenat med en optionsrätt. Befinner 

sig optionsbeviset och skuldebrevet i olika ägares hand torde med den ut

formning det föreslagna momentet fått detta i vart fall inte vara tillämpligt. 

Det har emellertid under lagrådsföredragningen upplysts att en mycket ex

tensiv tolkning varit avsedd och att båda de angivna situationerna skulle om

fattas av de föreslagna bestämmelserna. En sådan ordning leder också till 

kontinuitet vid beskattningen. För att avsedd innebörd klart skall framgå av 

lagtexten förordar lagr:ldet uttrycket "skuldebrev som är eller varit förenat 

med optionsrätt"'. 
I det föreslagna andra stycket talas om finansiella instrument som till både 

konstruktion och verkningssätt liknar tidigare angivna instrument. Vid till

lämpningcn kan detta komma att medföra onödigt komplicerade jämförel

ser och granskningar. Det framstår för lagrådet som tillräckligt om de inte 

speciellt angivna instrumenten skulle likna övriga instrument till antingen 

konstruktion eller vcrkningssätt. 

Enligt lagddets mening hör slutligen de båda styckena arbetas samman i 
ett stycke av förslagsvis följande lydelse: 

"Vid avyttring av uktie, interimsbevis, andel i aktiefond, andel i ekonomisk 
förening. teckningsrättsbcvis. delbevis, vinstande\sbevis, konvertibelt skul
debrev. skuldebre\' som är eller varit förenat med optionsrätt, optionsbevis. 
termin och ki>p- eller siiljoption avseende aktie eller aktieindex samt andra 
finansiella instrument. som till konstruktion eller verkningssätt liknar tidi
gart: angivna finansiella instrument. tillämpas utöver 24 § bestämmelserna i 
2-5 mom ... 
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27 § 2 mom. SIL 

Det föreslagna första stycket innehåller reglerna om genomsnittsmetoden. 

Enligt lagrådets förslag heträffande utformningen av första momentet an

viincls inte diir heniimningen genomsnittsmetoden. Den termen anviinds 

emellertid i lagen med hänvisning till detta moment, se 29 § 1 mom. och 30 * 
r_jiirde stycket. Av den ankdningen kan första stycket avslutas med ordet 

··genomsnittsmetoden" inom parentes. Vidare hör i stycket orden "med hän

syn till" liimpligen bytas ut mot "p<'t grundval av". 

I andra stycket finns regler om schablonmiissig beräkning av anskaffnings

viirdet p~1 vissa marknadsnoterade finansiella instrument. Vad som avses 

med marknadsnoterad framg<lr av 6 mom. Enligt lagddets mening bör över

viigas att flytta denna definition till detta stycke. Undantag fr(m tilliimp

ningen av schablonregeln giiller enligt den föreslagna lydelsen av stycket för 

terminer och optioner. Stycket kan ge intryck av att innehiilla en uttöm

mande redogörelse för schablPnregclns tilliimpningsomrf1de. Av 3 mom. 

framgi\r emellertid att delbevis och teckningsriittshevis som erho.Hlits pi1 
grund av aktieinnehav i bolaget skall anses anskaffade utan kostnad i be

skattningsavseende. Eftersom bcstiimmelserna i föreslagna 3 mom. s~tledes 

innehMler ett ytterligare undantag frim schablonregeln bör de bestämmel

serna tas in som ett tredje stycke i 2 mom. Vidare hör i det stycket orden "i 

bolaget'' bytas ut mot "i ett holag".27 § -l mom. SIL 

Enligt lagn'tdets mening bör momentets andra stycke flyttas till 2-l * 2 
mom. och diir ing;.I i femte stycket. Lagri1det hänvisar till vad som anförts i 

anslutning till sistniimnda lagrum. 

27 § 5 mom. SIL 

I momentet behandlas det fall att aktier överlitts till ett aktiebolag och veder

laget utgi.irs uteslutande av nyemitterade aktier i köparbolaget. Är det fruga 

om överli1telsL' av andra aktier än i ett famansbolag skall uppskov ske med 

beskattning till dess de nyemitterade aktierna siiljs. Samma resultat kan efter 

medgivande av skattemyndigheten erhållas vid i.ivcrliitelsL' av aktierna i ett 

famansbolag. 

Enligt lagrådets mening bör i ett första stycke behandlas överliltelse av 

andra aktier än aktier i fomansbolag och i ett andra stycke överlMelse av ak

tier i ett fömansbolag. Vidare hör bestämmelserna kompletteras med regler 

om anskaffningsviirdet pil de förvärvade aktierna. 

Lagräckt vill framhiilla att det i allmiinnwtiveringen och specialmotive

ringen talas om att fr{1ga skall vara om '\trukturrationaliseringsfall". Att det 

skall föreligga ett strukturrationaliseringssyftc i1terspeglas emellertid inte i 

lagtexten. Visserligen anges i lagtexten att vid överbtelsc av aktier i fiimans

bolag medgivande for liimnas om vissa förutsiittningar är uppfyllda. Detta 

kan sitledes ge utrymme för att ta hänsyn till strukturrationaliseringssyften. 

Vid övcrbtclse av aktierna i annat hnlag iir diiremot reglerna ovillkorliga och 

uttömmande. Lagddet vill peka p~1 att avsaknaden av dispensregler för de 

fall som inte omfattas av första stycket inncbiir att endast de föreskrivna reg

lerna kommer att giilla. En överlo.ltelsc av aktier till ett bolag mot vederlag i 

form av aktier i köparbolagets dotterbolag föranleder s~tledes inte uppskov. 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 3 
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För säljaren kan det i vissa fall framstå som likgiltigt om vederlaget utgörs av Prop. 1989/90: 110 
nyemitterade aktier i köparbolaget eller aktier i köparbolagets dotterbolag. Bilaga 3 

Mot bakgrund av vad som anförts i de tv{t inledande styckena kan momen

tet enligt lagnidets 1111.:ning förslagsvis ges följande utformning: 

"Har aktier avyttrats till ett aktiebolag och utgörs vederlaget för de avyttrade 
aktierna uteslutande av nyemittaade aktier i det köpande bolaget. skall 
skattepliktig intäkt inte anses uppkomma. De mottagna aktierna skall anses 
förvärvade till det anskaffningsvärde som gällde för de avyttrade aktierna. 

Vad som sagts i första stycket gäller dock inte vid avyttring av aktier i bolag 
som avses i 3 * 12 mom. nionde stycket. om inte skattemyndigheten liimnar 
medgivande till detta. St1dant medgivande far Himnas om inte mlgon del av 
vinsten skulle ha tagits upp som intiikt av tjiinst. Skattemyndighetens beslut 
för överklagas hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut far inte över
klagas." 

27 * 6 mom. SIL 

Lagritdet har i det föregitende vid 2 mom. uttalat sig för att definitionen p[1 

marknadsnoterad tillgiing flyttas till 2 mom. Första stycket kan då utformas 

enklare. Lagri1det föresl<lr under denna förutsättning att momentets bttda 

stycken ges följande lydelse: 

"Realisationsförlust vid avyttring av marknadsnoterad tillgång som avses i 1 
mom. för dras av friin realisationsv.inst p:i marknadsnotcrad sådan tillgång 
utan den begränsning av avdragsriitten som framgär av 3 * 2 mom. tredje 
stycket. 

Detta giiller dock i fnlga om andel i aktiefond endast om viirdet av fondens 
innehav av aktier inte annat iin tillfälligtvis understigit tre fjärdedelar av 
fondförmögenheten." 

Lagrummet inneh;lller bestiimmdser i andra-trl'dje styckena om heriikning 

av ing{mgsviirde vid avyttring av annan egendom iin st1dan som avses i 25-

29 ~*och i fjiirde stycket om hur realisationsfiirlust skall behandlas vid sf1dan 

avyttring. Enligt lagradets mening biir första stycket kompletteras med en 

hänvisning till 24 *och utformas enligt följande: 

"Vid avyttring av annan egendom iin si1dan som avses i 25-29 *§ giiller utöver 
24 * följande bestiimmelser. .. 

Lagriidet har i det föreg[1endc uttalat sig för l'n viss annan lydelse av 27 *· 
Godtas lagrådets förslag bör fjärde stycket i 30 s ges följande lydelse: 

"När en avyttring av egendom som inte innehafts för personligt bruk avser 
en del av ecc samlat innehav av egendom med enhetligt viirde skall realisa
tionsvinsten beräknas med tilliimpning av genomsnittsmetoden enligt 27 * 2 
mom." 

Övergangsbcstämmelscr SIL 

I punkt 2 regleras den situationen att en avyttring av egendom skett före den 

l januari 1991 men inte utlöst nt1gon beskattning vid 1991 iirs taxering. Av 139 



specialmotin:ringen framgi1r att avsikten iir att träffa de fall diir beskattning Prop. 1989/90: 110 
inte skett pä grund av att någon betalning iinnu inte erhållits vid utgången av Bilaga 3 

1990. Enligt bcstiimmelsen skall beskattning i dessa fall ske vid taxeringen 

för det beskattningsår - 1991 eller senare - då den första delbetalningen blir 

tillgänglig for lyftning. 

Det uttalade syftet med bestämmelsen är att tillse "att den första kronans 

princip behålls för avyttringar som skett före den 1 januari 1991" och att där

igenom förhindra att överg[mgen frän denna princip till ett system, i vilket 

avyttringen iir avgörande för skattskyldighetens inträde, medför att vissa 

vinster hdt undgär beskattning. Förslaget for emellertid konsekvenser här

utöver. Enligt vad som sägs i specialmotiveringen skall vinsten, när tidpunk

ten för beskattning viil intriidcr, beräknas enligt de nya reglerna och beskat

tas enligt den skattesats som giiller för inkomster i det nya inkomstslaget ka

pital. I fraga om fastigheter gäller i dag att omkostnadsbeloppet får index

uppriiknas. medan denna möjlighet saknas i det nya systemet. Beträffande 

andra tillg{ingar än fastigheter giiller enligt nuvarande regler att den skatte

pliktiga andelen av vinsten reduceras när den avyttrade tillgången innehafts 

minst tvä år, medan de nya reglerna innebär att hela den nominella vinsten 

i princip skall beskattas. Dessa och andra skillnader mellan äldre och nya 

bestämmelser kan medföra att en realistionsvinst som uppkommer vid en 

avyttring före ikrafttriidandet triiffas av en hardare beskattning än som 

skulle följa av nuvarande regler. I detta sammanhang vill lagrådet också 

erinra om ett annat inslag i det nya systemet. niimligen reglerna i 3 § 12 mom. 

SIL. Enligt fjärde stycket i detta moment (tredje stycket enligt lagrådets för

slag) skall en del av realisationsvinsten vid försäljning av aktier i ett fåmam.

företag beskattas som intäkt av tjiinst. Denna bestämmelse synes enligt det 

remitl<:rade författningsförslaget bli tillämplig pä akticförsiiljningar som om

fattas av den aktuella punkten 2 av övergängsbestämmelserna. Hänvis

ningen i specialmotiveringen till skattesatsen för inkomstslaget kapital tyder 

möjligen p~1 att detta inte varit avsett. 

Det som nu sagts om skärpt beskattning har avsett de fall där vinsten redan 

enligt nuvarande regler iir föremäl för beskattning. Lagradet vill emellertid 

pi1pcka att elen föreslagna punkten 2 av övergimgsbestämmelserna. såsom 

den utformats. ockst1 synes leda till att realisationsvinster som enligt nuva

rande regler iir helt undantagna frän beskattning - I.ex. vinster vid försälj

ning av ohligationer eller lösöre som innehafts minst fem år eller som erhål

lits genom arv eller genom g:'iva från annan än närst{1endc kommer att träffas 

av full beskattning niir avyttringcn visserligen skett före ikraftträdandet men 

den första delbetalningen inte blir tillgänglig för lyftning förrän efter ut

g<'mgen av 1990. 

De hiir beskrivna effekrerna - en hardare beskattning i vissa fall och skat

teplikt fiir vissa i dag skattefria vinster - m{1ste bedömas mot bakgrund av 

bestiimmelscrna i 2 kap. 10 * andra stycket regeringsformen. Enligt dessa 

bestiimmelser giiller. s<"1vitt nu är av intresse, att skatt inte fär tas ut i vidare 

m:'m iin som följer av föreskrift som gällde niir den omständighet intriiffade 

snm utlöste skattskyldigheten. Av förarbetena till bestämmelserna framgår 

att den omsfändighet som ansetts utlösa beskattning av en realisationsvinst 

inte är sjiilva avyttringen utan den första eldbetalningen, d. v.s. den omstän- 140 



dighet som enligt hittills gällande regla i 4 I § KL medfört att skattskyldighet Prop. 1989/90: 110 

intriider. I förarbetena utlalades siilunda bl.a. att ''en säljare inte kan vara Bilaga 3 

siiker på all försäljningen kommer att bli bedömd enligt de vid avtalsslutet 

giillande skattereglerna, om han inte samtidigt får uppbära åtminstone nå-

gon del av köpeskillingen" (SOU 1978:34 s. 158: jfr prop. 1978/79:195 s. 56). 

En konsekvens av detta får anses vara att retroaktivitetsförbudet inte hind-

rar att t.ex. en skärpning av vinstberiikningsreglerna eller en höjning av skat-

tesatsen görs tillämplig pa vinster som upppkommit vid avyttringar före 

ikraftträdandet av nya regler, under förutsättning att den första delbetal-

ningen sker efter denna tidpunkt. Vad nu sagts gäller dock enbart sådana fall 

där vinsten var till [1tminstone n:.lgon del skattepliktig enligt de regler som 

giillde vid avyttringstillfället. Det är en helt annan fråga om vinster, som vid 

tiden för avyttringen var helt undantagna från inkomstbeskattning, genom 

senare lagstiftning kan göras skattepliktiga. Enligt lagrådets mening kan det 

starkt ifriigasiittas om en sådan ordning iir förenlig med 2 kap. 10 § andra 

stycket regeringsformen. 

Av nu angivna skäl förordar lagrådet att punkt 2 av övergångsbestämmel

serna begriinsas till de fall där skatteplikt för vinsten förelegat enligt äldre 

regler. Vidare bör texten förtydligas så att det klart framgår att punkt 2 om

fattar bara de fall då vinstbeskattningen skjutits upp på grund av 41 § KL 

och att den inti.' är tillämplig på andra avyttringar än sådana som omfattas av 

realisationsvinst reglerna. Lagri1det föreslår följande lydelse: 

"2. Ilar egendom avytlrats före den l januari 1991 och var vinst på grund av 
avyttringen skattepliktig enligt 35 § kommunalskattelagen (1928:370) i dess 
lydelse intill den l juli 1990 men har beskattning på grund av bestämmel
serna i 41 §samma lag i dess nämnda lydelse inte skett senast vid 1991 års 
taxering. giillcr följande. Beskattning p[1 grund av avyttringen skall ske vid 
taxeringen för det första beskattningsår då någon del av köpeskillingen är 
tillgiinglig för lyftning. Är emellertid köpeskillingens storlek beroende av 
viss framtida hiindclse och kan till följd härav intäktens totala belopp inte 
faststiillas vid den taxering som är i fråga. skall tillkommande belopp beskat
tas vid taxeringen för det beskattningsår då beloppet blir tillgängligt för lyft-
ning. 

Lagrädets förslag gör inte undantag för de nyssnämnda bestämmelserna i 

3 * 12 mom. Om avsikten är att dessa bestämmelser inte skall tillämpas på de 

avyttringar som omfattas av punkt 2. bör ett ytterligare förtydligande göras. 

Betriillanclc fastigheter och bostadsriitter vill lagrådet i detta sammanhang 

peka på en annan konsekvens av de föreslagna övergangsbcstämmelserna. 

Punkterna -I och 5 inne häller regler som har till syfte att dämpa övergångsef

fekterna vid vissa fiirsiiljningar som görs efter utgången av 1990. Några mot

svarande regler har inte föreslagits för de fall där avyttringen skett redan före 

den I .ianuari 1991 men diir beskattning på grund av punkt 2 skall ske vid 

1992 eller senare i1rs taxering med tillämpning av nya regler. Resultatet kan 

bli att en försiiljning under 1990 träffas av en h{1rdare beskattning än en för

siiljning som görs senare. vilket knappast torde vara avsett. Eventuella 

jiimkningsregler för de nu berörda fallen hör närmast hemma i punkterna 4 
och 5. 

I punkt 3 av övergångsbestämmelserna behandlas det fallet att beskattning 141 



pii grund av en avyttring till viss del skett senast vid 1991 ars taxering men till Prop. L 989/90: I LO 
resterande del fött anstå pf1 grund av att hela köpeskillingen inte var känd. Bilaga 3 
Tilliiggsköpcskillingen skall i ett sädant fall tas till beskattning niir den blir 
tillgiinglig för lyftning. varvid vinstberiikningen i princip skall ske enligt äldre 
regler samtidigt som den nya skattesatsen tilliimpas. I fråga om aktier görs 
dock det undantaget frtm tilHimpningen av iildre regler att reducering av 
vinskn till 50 procent och schablonavdrag med 2 UOU kronor inte för göras 
vid fiirsiiljning av iildre aktier. Det kan inte uteslutas att bestämmelserna i 
vissa fall sammantaget kommer att medföra en viss skärpning i förhållande 
till dagens system. ~1ed hiinsyn till vad som sagts vid behandlingen av punkt 
2 finner lagddet att en s<"tdan skiirpning av beskattningen av tilliiggsköpeskil-
lingen iir förenlig med 2 kap. 10 ~ andra stycket regeringsformen. Beträf-
fande 3 ~ 12 mom. SIL hiinvisas ncksi1 till det nyss sagda. 

Lagrt1det har tidigare i yttrandet iiver 3 § 6 mom. Sil. föreslagit att över
gängsbestiimmclscrna kompletteras med en ny punkt. 

Lagen om ändring i lagen om statlig fastighctskatt 

I I § lagen nm statlig fastighdsskatt anges vilka fastigheter som iir skatteplik
tiga till statlig fastighetsskatt. I ett nytt andra stycke i paragrafen anges att 
även sädan privatbostad, som avses i 5 § KL och som är beliigen i utlandet, 
skall omfattas av uttaget av fastighetsskatt. Förslaget kommenteras i denna 
del inte niirmarc i remissprotokollet. Av detta framg{ir s;llcdes inte omfatt
ningen av skatteplikten. Förslagets innebörd för diirför anses vara att alla 

privatbostiider i utlandet skall omfattas av skatteplikten till fastighetsskatt. 
s<'1viil fastigheter som bostadsriittsliigenheter och liknande under förutsätt
ning att det hostadsföretag vari lägenheten är inrymd kan anses jämförligt 
med si1clant bostadsföretag som avses i 2 ~ 7 mom. SIL. 

Enligt 2 § fastighdsskattelagen iir det ägaren till fastigheten eller den som 
enligt l kap. 5 * fastighetstaxeringslagen skall anses som iigare till fastigheten 
som iir skattskyldig till fastighetsskatt. I fri1ga om handelsbolag och dödsbon 
som vid inkomsttaxeringen behandlas som handelsbolag är det dock deläg
arna som iir skattskyldiga. Enligt 2 * sista stycket fastighetsskattelagen be
riiknas fastighetsskatt för beskattningsiir. Om beskattningsåret omfattar kor
tare eller liingrc tid än tolv månader eller fastigheten har köpts eller sålts 
under beskattnings{m:t skall underlaget för skatten jämkas med hiinsyn där
till. Enligt vad sl.lm uppgivits under föredragningen i lagr<ldet av det remitte
raclc förslaget har privatbostiiderna i utlandet ansetts böra bli foremfll för 
objcktskatt i shitlct för en i SIL inarbetad schablonbeskattning. Tanken har 
cbrvid varit att bcgriinsa skattskyldigheten, sävitt giillcr s{1dan privatbostad 
i utlandet som avses i det föreslagna nya stycket i l ~, till fysisk person för tid 
under vilken denne varit bosatt i Sverige. Begriinsningen bör ske genom ett 
tilliigg till bestiimmdserna i 2 * fastighetsskattelagen. Denna paragraf kan dä 
ges följande lydelse: 

"'Skattskyldig till fastighetsskatt iir ägaren till fastigheten eller den som enligt 
l kap. 5 * fastighetstaxeringslagcn ( 1979: I I52) skall anses som iigarc. 142 



T fräga om handelsbolag och döds hon som vid inkomsttaxeringen be hand- Prop. 1989/90: 1J0 
las som handelsbolag åvilar skattskyldigheten dock dcliigarna. Bilaga 3 

St1vitt giilkr si1dan privatb.:istad som avses i I * andra stycket föreligger 
skattskyldigh.:t endast för tid und..:r vilken ägaren varit bosatt i Sverige. 

Fastighetsskatt bcriiknas för beskattningsk Omfattar beskattningsåret 
kortare cl kr Hingre tid iin tolv m;inadcr eller har fastigheten förviirvats eller 
avyttrats under beskattnings<1rel. skall underlaget för fastighetsskatten jfön
kas med hiinsyn härtill. .. 

Bestiimmelser om procentsatser och underlag för skatten finns i 3 *· Vad 

bctriiffar s~ldan privatbostad som iir bchigcn i utlandct skall enligt det till lag

ri1det remitterade förslaget underlaget liksom fastighetsskatteunderlaget i 
övrigt baseras p<i 75' ''i· av marknadsviirdet. Eftersom man för dessa i ut

landct bcliigna privatbostiickr vanligtvis inte har tillg~111g till nägot taxerings

vUrde eller motsvarande skall cnligt uttalande i remissen det vcderlag som 

iigaren crlagt tjiina till ledning för bcstiimmandct av underlaget. 

I syftc att uppmuntra nyproduktion av bostiider och att bidra till cn all

miint liigre hyres- och bostadskostnadsnid förcslås i ctt nytt andra stycke i 

3 * att fastighetsskatten skall reduccras under de tio första åren i s;ldan ny

produktion. Enligt vad som har uppgivits vid föredragningen i lagrådet av 

det remitterade förslaget har avsiktcn inte varit att !:\ta de utliindska privat

bostiidcrna omfattas av dcn nu angivna reduktioncn av fastighctsskatten och 

för övrigt inte heller av punktcrna 3 och -I av övergängshestämmclscrna till 

de i fastighctsskattclagcn förcslagna Undringarna. Den avsedda begräns

ningen bör framg[1 av lagtexten. varjämte vissa redaktionella jiimkningar bör 

göras. 3 ~andra styckct kan ges följande lydclsc: 

.. Inneh;'dler byggnaden p{1 en fastigl1et, som är bcliigen i Sverige. huvudsakli
gen hostlider och har byggnaden beriiknat värdcår efter 1990, utgär dock 
ingcn fastighctsskatt under de fem första ären och halv fastighetskatt under 
de diirpa följande fem ären ... 

Lagrädct föresli1r att punkterna 3 - 5 i övcrg:{rngsbestiimmelserna ges föl

jande lydelse: 

.. 3. I st;illet för det procenttal som föreskrivs i 3 * första stycket skall. i fr<lga 
om smMrnsenhet samt smMrns och tomtmark för sm{1hus pä lantbrukscnhet 
med berliknat viirdei1r före <"ir 1991. procenttalet vid 1992 och 1993 iirs taxe
ringar utgöra 1.2. 

-1. I stiillet för vad som följer av 3 ~ första stycket och punkt 3 skall vid 
följande itrs taxeringar endast halv fastighetsskatt utgit i fräga om fastigheter. 
bebyggda med byggnader med nedan angirna viirde~1r. om fastigheterna ut
gör smähuscnhct eller sm<"ll111s och hllntmark för smiihus p;'1 lantbruksenhet: 

Taxerings<'1r 
1992 
1993 
199-1 
1995 
1996 

Viircldr 
1986-1990 
1987-1990 
1988-199() 
1989-1990 
1990 

5. I stiillct för vad som följer av 3 * första stycket skall vid följande års taxe
ringar fastighetsskatt inte utg[1 eller endast halv fastighetsskatt utg{1 för fas- 1-13 



tigheter, bebyggda med byggnader vilka huvudsakligen innehåller bostäder Prop. 1989/90: 110 
och har nedan angivna viirdcår, om fastigheterna utgör hyreshusenheter el- Bilaga 3 
kr hyreshus och tomtmark för hyreshus pä lantbrukscnhet etc." 

Lagen om ändring i uppbördslagen 

48§ 4 mom. 

Skattskyldighct för realisationsvinster skall enligt dt!t remitterade förslaget 
intriida redan vid avyttringstidpunkten, om skattens storlek är klar. I vissa 
situationer kan emelkrtid säljaren ha svitrigheter att betala skatt på realisa

tionsvinsten iiven om skattens storlek är klar. Det är fallet när hela avytt

ringen är svävande på grund av att förvärvets giltighet är beroende av myn

dighetsbeslut, t.ex. förvärvstillstånd eller kommunalt förköp. 
Enligt första stycket i det föreslagna momentet kan skattskyldig som avytt

rat en fastighet eller en bostadsrätt eller aktier efter ansökan beviljas anstånd 
med att betala kvarstående skatt för det taxeringsår då vinst hänförlig till 

avyttringen tagits till beskattning. Sådant anstånd skall enligt andra stycket 
i förslaget medges om försäljningens bestånd är beroende av myndighets till

ständ eller ··annan liknande omständighet". 

Av specialmotiveringen framg~tr att anstandsreglerna skall kunna komma 

till användning iiven di'1 försäljningens bestånd är beroende av annan om
ständighet iin myndighetsbeslut, t.ex. i situationer då tvist råder om ägande
rätten till den försålda egendomen. En sådan tvist kan komma att slitas på 

olika siitt. exempelvis genom domstols dom eller beslut eller genom förlik- · 

ning. Det är enligt lagrådets mening tveksamt om dessa situationer täcks av 

den föreslagna lagtextens avfattning. 
Av 2 § 1 mom. uppbördslagcn framgår vad som avses med beteckningen 

fömansförctag. Sista stycket i det föreslagna nya momentet kan därför utgå. 
Bestiimmclscrna i 48 § 1-4 mom. uppbördslagen skall fortsätta att gälla. Det 
föreslagna nya momentet i denna paragraf bör med hänsyn härtill ges be

teckningen 5 mom. 
Lagd1det föreslår på grund av det anförda att sista stycket i det föreslagna 

nya momentet utgår och att 48 § 5 mom. andra stycket ges följande lydelse: 

"Anstånd skall medges om avyttringens bestånd är beroende av myndighets 
tillständ eller beslut eller om det i annat fall råder ovisshet om avyttringens 
bestånd." 

Lagen om särskild löneskatt och lagar om ändring i lagen 
om allmän försäkring (AFL) och lagen om socialavgifter 
(SAL) 

I remissprotokollet sägs att de belopp. som beskattas som intäkt av tjänst 

enligt fömansfön:tagsrcglcrna i punkt 14 av anvisningarna till 32 *KL och i 
3 * 12 mom. SIL inte skall beläggas med socialavgifter eller löneskatt. Som 
lagr:·1det framh~1llit vid behandlingen av dessa lagrum fordras en komplette

ring av författningsförslagen om det avsedda resultatet skall uppnås. 

Lagri'1det har vid sin granskning funnit att de förslag som rör förmimsgrun-
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dandc inkomster samt uttag av socialavgifter och löneskatt fordrar ytterli
gare avgränsningar och preciseringar. 

Detta gäller hl.a. de ersättningar som utgår enligt vissa s.k. avtalsförsäk
ringar. I den allmänna motiveringen uttalas att ersiittningar enligt AGB och 

vissa ersiittningar enligt AGS och TFA skall träffas av särskild löneskatt och 
inte vara förmansgrundande medan övriga ersiittningar enligt AGS och TFA 

skall vara förmånsgrundande och heläggas med fulla socialavgifter. De re

mitterade författningsförslagen synes inte innehiilla den erforderliga regle
ringen i dessa hänseenden. 

Ett annat exempel är behandlingen av s. k. tillfälliga förvärvsinkomster. 
Enligt specialmotiveringen avses därmed vissa inkomster som skattemässigt 

behandlas som intäkt av tjänst. t.ex. priser vid fiske- och kunskapstävlingar, 
vinster vid deltagande i reklamtävlingar och inkomster av hobbyverksamhet. 

Avsikten är att dessa inkomster i fortsättningen skall vara förmånsgrun
dande och ingå i underlaget för socialavgifter. Avgörande för om inkoms

terna skall räknas som inkomst av anställning eller inkomst av annat för

värvsarbete är enligt sp1xialmotiveringcn om de kan hiirledas "ur ett upp

dragsförhällande" eller inte. Denna princip för gränsdragningen mellan de 

två inkomstslagen och därmed mellan de tvä olika avgiftssystemen har inte 
kommit till uttryck i författningsförslagen. 

Vid föredragningen har uppgetts att vissa författningstekniska friigor som 
rör de förm;!nsgrundande inkomsterna och skyldigheten att utge avgifter av

ses bli föremäl för fortsatt beredning inom regeringskansliet och att lagför
slag i dessa delar kommer att läggas fram i höst. Lagn'\det, som utgår från att 

de ovan berörda frågorna kommer att omfattas av den fortsatta bered
ningen. anser sig mot denna bakgrund sakna anledning att ytterligare kom

mentera förslagen till lag om särskild löneskatt och till lagar om ändring i 
AFL och SAL. 

Lagen om avkastningsskatt på pcnsionsmedel 

Paragrafens första stycke kan endast syfta på skattskyldiga som avses i 2 * l 
och 3. Hiinvisningen bör ändras i enlighet härmed. I förtydligande syfte bör 
vidare stycket avslutas med "som meddelats direkt eller meddelats i iitcrför
säkring ät annat inländskt försiikringsföretag". 

Paragrafen bör vidare kompletteras med ett nytt andra stycke av förslags

vis följande lydelse: 

"Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 * 2 utgörs av nettointäkten 
av den kapital- och fastighetsförvaltning, som härrör frän bolagets här i riket 
bedrivna försäkringsrördse och som belöper på pensionsförsäkringar som 
mcddl'lats direkt eller meddelats i återförsäkring åt inländskt försäkrings
företag." 

Betriiffande -1- §hänvisas till vad lagrådet anfört under 2 S 6 mom. SIL. 

Prop. 1989/90: l 10 
Bilaga 3 
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6§ 

Enligt 20 * KL for avdrag inte göras för svenska allmänna skatter. Avkast

ningsskatten utgör en sf1dan allm;in skatt. Av förslaget och remissprotokollct 

framgiir att s[1dan arbetsgivare som avses i 2 § 5 skall medges avdrag för av

kastningsskatten. Enligt lagri·u.lets mening bör bestämmelsen om denna av

dragsriitt utformas enligt följande: 

"Skattskyldiga som avses i 2 § 5 för utan hinder av bcst~immc\scrna i 20 § 
kommunalskattclagen ( 1928:270) göra avdrag för avkastningsskatt i för
viirvskiillan." 

Ö\'l'l"gångsbl'stämmelser 

Det framhi"ills i specialmotiveringen att livförsäkringsföretagens värdepap

persinnehav betraktas som lager och att ett lager som apporteras till en nys

tartad rörelse far !as upp till marknadsvärdct. Mot bakgrund härav anges att 

marknadsviirdet bör tas upp som anskaffningsviirde pa v;irdepappersinneha

vct i pensionsförsiikringsdclen. D:iremot berörs inte fnlgan om fastigheter

nas anskaffningsv;irdc. Enligt lagr{1dcts mening bör i övergangsbestämmel

serna regleras säviil aktiers som fastigheters anskaffningsvärden. 

Prop. 1989/90: 110 
Bilaga 3 
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