
Regeringens proposition 

1989/90:111 
om reformerad mervärdeskatt m.m. 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo
gade utdrag ur rcgeringsprotokollet den 29 mars 1990. 

På regeringens vägnar 

Ingvar Carlsson 
Erik Åsbrink 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en omfattande reformering av de indirekta skat
terna, dvs. mervärdeskatten och punktskatterna. 

Mervärdeskatten föreslås utvidgad till en generell och enhetlig beskatt
ning av i princip all yrkesmässig omsättning av varor och tjänster. Endast 
enstaka undantag från skatteplikten behålls enligt förslaget. De s.k. reduce
ringsreglerna som tillämpas på bl.a. byggnadsentreprenader föreslås slo
pade. Nya regler föreslås för de statliga myndigheternas samt för primär-och 
landstingskommunernas ställning inom mervärdeskattesystemet. 

Redovisningsordningcn för mervärdeskatten ändras så att redovisning av 
skatten skall ske för all skattepliktig omsättning utan någon nedre gräns. Om 
den skattepliktiga omsättningen inte överstiger 200 000 kr per år skall dock 
redovisningen ske i den skattskyldiges inkomstdeklaration. Mervärdeskatt 
föreslås tas ut även vid import av vissa tjänster. Importören skall redovisa 
skatten till skattemyndigheten. 

På mervärdeskatteområdet föreslås i övrigt bl.a. en teknisk omläggning 
när det gäller angivande av beskattningsvärde. upphävande av vissa bemyn
diganden samt beslut som meddelats med stöd av dessa, regler om uttagsbe
skattning när det gäller vissa fastighctstjänster och personalrestauranger 
samt vissa inskränkningar i beskattningens omfattning när det gäller grav
iippning och gravskötsel. 

En koldioxidskatt på vissa oljeprodukter, kol, naturgas, gasol och bensin 
föreslås införd. För flygbränsle föreslås att skatten tas ut i den ordning som 

gäller enligt lagen om miljöskatt på inrikes flygtrafik. Samtidigt föreslås den 
allmänna energiskatten på olja. kol. naturgas och sådan gasol som används 
för annat ändamål än drift av motorfordon reducerad med 50%. Skatten på 
eldningsolja, motorbrännolja .och viss fotogen differentieras med hänsyn till 
produktens innehåll av bl.a. aromatiska kolväten. Den särskilda skatten för 
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oljtproduktn. kol cK·h bensin föreslås slopad och omvandlad till allmän Prop. 1989/90: 111 
energiskatt resp. bensinskatt. Den föreslagna energiskatten och koldioxid-
skatten innehiir sammantaget en skattehöjning på vanlig eldningsolja med 

182 kr per m-'. pt1 kol med 390 kr per ton. på naturgas med 360 kr per 1000 
m-' och p{1 sådan gasol som inte används för drift av motorfordon med 645 kr 

per ton. 
Vissa andra ändringar av den allmiinna energiskatten föreslås också. bl.a. 

vacl gäller undantag fr[m skatteplikt för s.k. reservkraft, vissa avdragsregler 

samt bcskattningsrcglcrna för industriell kraftvärmeproduktion. 

En skatt pa svavel i kol, torv och olja föreslås också införd. 
En rad punktskatter föreslås avskaffade. Det gäller den särskilda varu

skatten på kemisk-tekniska preparat. choklad och konfektyrer. dryckesskat
ten på läskedrycker och bordsvatten, skatten på videobandspelare och vissa 

kassettband samt stämpelskatten vid förvärv av skepp. 

Ändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den I januari 1991. Punkt
skatterna slopas dock enligt förslaget den 1januari1993. De nya reglerna om 

statliga myndigheters ställning inom mervärdeskattesystemet föreslås träda i 

kraft den I juli 1991. 

I propositionen föreslås slutligen att omsättningsskatten på aktier m.m. 
halveras för omsättning som sker efter utgången av år 1990. 
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Propositionens lagförslag 

1 Förslag till 
Lag om ~indring i lagen ( 1968:430) om mervärdcskatt 

Härigenom föreskrivs i fraga om lagen ( 1968:4)0) om mervärdeskatt 1 

dels att 10-12 och 78§* samt anvisningarna till 6. 10 och 11 **skall upp
höra att giilla. 

dels att 1-5. 6-8. 13- 19, 22, 49, 51, 58, 59, 73 och 76 b §§.anvisningarna 
till 1 §, punkterna I och 2 av anvisningarna till 2 §. anvisningarna till 2 a, 5, 
8. 14, 16. 17. 19 och 22§§ samt rubriken niirmast före 58§ skall ha följande 
lydelse. 

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 18 a, 21 och 60 **. av 
följanck lyddse, 

dels att rubriken niirmast före 22 §flyttas till närmast före 21 §. 

Nul'llra11de lydelse 

Mervärdeskatt erlägges enligt be
stämmelserna i denna lag till staten 
vid omsiittning inom landet och vid 
inf<Jrsel samt, niir rcgcri11gc11 förord
nar därom. vid utförsel. 

1 § 

Föreslagen lydelse 

:vkrviirdeskatt erläggs enligt be
stämmelserna i denna lag till staten 
vid omsättning inom landet och vid 
import. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Skattskyldig iir den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter 
1) skattepliktig vara eller tjiinst. 
2) vara som anges i 8 § 1-5. tjänst 2) vara eller tjänst som anges i 8 § 

som anges i JO *första stycket och 9, 12, 14 och 16. 
arser w1ra som nu nämnts eller tjänst 
som a11ges i 11 * 1. 4 eller JO. 

Skattskyldig är vidare den som i 
yrkesmässig verksamhet omsiitter 
slidan vara eller tjänst som anges i 
första stycket genom export. 

Regeringen kan efter amökan för
ordna om skattskyldighet tills vidare 
för omsättlling av an1Zw1 tjänst än så
dan som anges i JU.~ första stycket el
ler 11 ~-

Skattemyndigheten kan efter an
sökan av fastighetsiigarc besluta att 
denne till\· l'idare skall vara skatt-

1 Lagen omtryckt 1979:304. 
Senaste lvdclse av 
lagens ruhrik 1974:885 
lfJ ~ l 98(1: 1289 
Il~ 1989:1027 

Skattskyldig är vidare den som i 
yrkcsmiissig verksamhet omsiitter 
sådan vara eller tjiinst som anges i 
första stycket genom export. Skatt
skyldig är också i de ji1ll som anges i 
60 *den som importerar tjänst. 

Skattemyndigheten kan efter an
sökan av fastighetsägare besluta att 
denne sbll vara skattskyldig för ut-

anvisningarna till 10 * 1989: !027 och proposition 191)9/90:74 
anvisningarna till 11 * 1989: 1027. 
2 Senaste: lydelse: 1989: 1027 och proposition l 9~Wi9lJ:74. 

Prop. 1989/90: 111 
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Nuvarande lydelse 

skyldig för uthyrning helt eller delvis 
av sådan byggnad eller annan an
läggning som utgör fastighet enligt 
denna lag för stadigvarande använd
ning i verksamhet som medför skatt
skyldighet. Vad nu har sagts tilläm
pas även i fråga om upplåtelse av bo
stadsrätt. 

Överlåts fastighet som avses i 
fjärde stycket eller del därav utan ve
derlag inträder förvärvaren på till
trädesdagen i den tidigare ägarens 
ställe vad gäller rättigheter och skyl
digheter enligt denna lag. 

När särskilda skäl föreligger. kan 
skattemyndigheten besluta att den 
som påbörjat verksamhet tills vidare 
skall vara skattskyldig redan innan 
skattsk yldighct ·enligt första eller 
andra stycket föreligger. 

Om skatt vid införsel föreskrives i 
58 och 59ff 

Föreslagen lydelse 

hyrning helt eller delvis av sådan 
byggnad eller annan anläggning som 
utgör fastighet enligt denna lag för 
stadigvarande användning i verk
samhet som medför skattskyldighet. 
Detsamma gäller vid uthyrning åt 
staten eller en kommun, även om ut
hyrningen sker för verksamhet som 
inte medför skattskyldighet. Vad som 
har sagts om uthyrning tillämpas 
även i fråga om upplåtelse av bo
stadsrätt. 

Överlåts fastighet som avses i 
tredje stycket eller del därav utan ve
derlag inträder förvärvaren på till
trädesdagen i den tidigare ägarens 
ställe vad gäller rättigheter och skyl
digheter enligt denna lag. 

När särskilda skäl föreligger. kan 
skattemyndigheten besluta att den 
som påbörjat verksamhet skall vara 
skattskyldig redan innan skattskyl
dighet enligt första eller andra 
stycket föreligger. 

(Se vidare anvisningarna.) 

2a§3 

Med export först[1s enligt denna lag att vara levereras eller tjänst tillhanda
hålls utom landet. 

Som export räknas iiven. om inte 
annat följer av anvisningarna. leve
rans av vara inom landet 

Som export räknas även. om inte 
annat följer av sjunde stycket eller 
anvisningarna. leverans av vara 
inom landet 

l') om direkt utförsel av varan ombesörjs av speditör eller fraktförare. 
2) till utländsk företagare. som hämtar varan här i landet för direkt utför

sel, om varan är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet, 
3) i frihamn om varan ej är avsedd att användas i frihamnen, 
4) till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller för bruk eller omsättning 

på sådant fartyg eller luftfartyg. 
5) för försäljning i exportbutik enligt 46 § andra stycket tullagen 

(1987:1065). 
6) om varan iir personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i 

exportvagnsförteckning. 
Som export räknas även. om inte 

annat följer av anvisningarna. till
handahållamle av 

l) tjänst som avser fartyg eller 
luftfartyg i utrikes trafik eller tjänst 
som avser utrustning eller annan 

Som export räknas även. om inte 
annat följer av anvisningarna, 

l) tjänst som avser fartyg dler 
luftfartyg i utrikes trafik, härunder 
inbegripet upplåtelse a1• hamn eller 

-' Sc:naste lydelse 1988: 1152 och proposition 1989/90:74. 

Prop. 1989/90:111 
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Nuvarande lydelse 

vara för användning på sådant far
tyg. 

2) annan tjänst enligt JO§ första 
stycket J än uthyrning. om tjänsten 
avser vara, som införts till landet en
dast för tjänsteprestationen i fråga 
för att därefter utföras ur landet. 

3) förmedling av vara åt utländsk 
uppdragsgivare, 

4) transport, som ej utgör person
befordran, direkt till eller från ut
landet eller förmedling av sådan 
transport, 

5) transport eller annan skatte
pliktig tjänst inom landet som avser 
importvara eller exportvara och som 
speditör eller fraktförare tillhanda
håller utländsk uppdragsgivare i 
samband med införseln eller utför
seln. 

6) kontroll eller analys av vara åt 
utländsk uppdragsgivare, 

7) lagring av vara åt utländsk upp
dragsgivare, 

8) annonsering eller annan re
klam at utländsk uppdragsgivare, 

9.J tjänst enligt JO§ första stycket 5 
som avser fastighet i annat land, 

JO) tjänst enligt JO§ första stycket 
I som innefattar produktutveckling, 
projektering. ritning. konstruktion 
eller därmed jämförlig tjänst åt ut
ländsk uppdragsgivare, 

J 1) upplåtelse åt utländsk använ
dare av rätt till patent, nyttjanderätt 
till konstruktion eller uppfinning, 
som avser skatlepliktig vara, samt 
rätt att utnyttja system eller program 
för automatisk databehandling, 

12) automatisk databehandling åt 
utländsk uppdragsgivare. 

Föreslagen lydelse 

flygplats, eller tjänst som avser ut
rustning eller annan vara för an
vändning på sådant fartyg eller luft
fartyg, 

2) annan tjänst än uthyrning. om 
tjänsten avser vara, som införts till 
landet endast för tjänsteprestatio
nen i fråga för att därefter utföras ur 
landet, 

3) förmedling av vara eller av 
tjänst åt utländsk uppdragsgivare, 

4) transport direkt till eller från 
utlandet eller förmedling av sådan 
transport, 

5) transport eller annan tjänst 
inom landet som avser importvara 
eller exportvara och som speditör el
ler fraktförare tillhandahåller ut
ländsk uppdragsgivare i samband 
med importen eller utförseln, 

6) lastning, lossning eller annan 
tjänst i hamn- eller flygplatsverksam
het med avseende på vara från eller 
till utrikes ort, 

7) kontroll eller analys av vara åt 
utländsk uppdragsgivare, 

8) lagring eller förvaring av vara 
åt utländsk uppdragsgivare. 

9) annonsering eller annan re
klam åt utländsk uppdragsgivare, 

10) tjänst som avser fastighet i an
nat land, 

J I) produktutveckling, projekte
ring. ritning. konstruktion eller där
med jämförlig tjänst åt utländsk 
uppdragsgivare, 

J2) upplåtelse eller överlåtelse åt 
utländsk användare av rätt till pa
tent, nyttjanderätt till konstruktion 
eller uppfinning. mönsterrätt, varu
märkesriitt, riill som omfattas av la
gen (1960:729) om upphovsrätt till 
liuerära och konstnärliga verk eller 
av lagen (1960:730) om riill till foto
grafisk bild samt rätt att utnyttja så
dana system och program för auto
matisk databehandling som inte iir 
skyddade genom förstnämnda lag. 

J3) automatisk databehandling 
samt lltarbetande av system eller pro
gram för automatisk databehandling 

Prop. 1989/90: 111 

5 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

ät uWindsk uppdragsgivare, 
I./ J tilllwndahållande 111· inf orma

tion åt wliindsk uppdragsgil'are. 
15) skrivtjänst och översättnings

tjiinst ät wländsk uppdragsgil'llre, 
13) annan tjiinst {1t utHinusk upp- 16) annan tjänst m· ekonomisk, 

dragsgivare. niir tjiinsten kommer juridisk, administrativ eller därmed 
denne till godo endast i form lll' rap- jämförbar art åt utländsk uppdrags-
port. protokoll eller annan handling givare. 
eller på annat diirmcd jiimji)r/igt sätt. 

Även omsiittning av vara dlcr tjiinst på fartyg eller luftfartyg i utrikes tra
fik riiknas som export. Detsamma giillcr reparation och leverans av vara, när 
tillhandahlillandet sker at utländsk företagare. som ej är skattskyldig. inom 
ramen för garantii'itagandc som gjorts av denne. 

Som i:xport räknas vidare biirg- Som export räknas vidare bärg-
ning och reparation av lastbil eller ning och reparation av lastbil, buss 
släpvagn till lastbil eller leverans av eller släpvagn till st/dant fordon eller 
utrustning till s{1dant fordon, om for- leverans av utrustning till sädant for-
donet iir registrerat eller hemmahö- don, om fordonet är registrerat eller 
rande i annat land och tillhandahål- hemmahörande i annat land och till-
landet sker i anslutning till fordonets handahttllandet sker i anslutning till 
användning för yrkesmässig varu- fordonets användriing för yrkesmäs-
transport här i landet. sig trampor/ här i landet. 

Ilar skattskyldig levererat vara här i landet till köpare som är bosatt utom 
landet anses leveransen, om ej annat följer av anvisningarna. ha skett genom 
export under törutsiittning att säljaren i sina räkenskaper har antingen ett 
intyg, utfärdat av en av skattemyndigheten godkiind intygsgivare. som visar 
att köparen i nära anslutning till leveransen har medfört varan vid utresa ur 
landet. L'ller handling som visar att köparen i niira anslutning till leveransen 

·har medfört varan vid inresa i annat land. Finns siirskilda skäl kan skatte
myndigheten medge att leverans som avses i första meningen anses ha skett 
genom export iivcn om diir angivna handlingar inte förekommer. 

Lc1·crans av mror till fartyg på lin
jer mellun S1·crige. Danmark, Fin
land och Norge för försäljning från 
kiosk eller liknande försiiljningsstiil/e 
ombord räknas som export enligt 
andra stycket 3) eller 4) endast då 
fråga är om spritdrycker. 1·in, 
starköl, öl, tobaksvaror, parfvmcr, 
kosmetiska preparat och toalettmedel 
samt choklad- och konfektyrvaror. 

(Se vidare anvisningarna.) 

3 §-1 

Delägare i enkelt bolag. s.k. gruvbolag eller partrederi är skattskyldig i 
förhttllande till sin andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan av samtliga 
delägare kan skattemyndigheten besluta att den av delägarna som dessa 
föreslår tills vidare skall anses som skattskyldig för bolagets eller rederiets 
hela skattepliktiga verksamhet. 

I fråga om kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skattskyl-

" Senaste lydels.: 1986: I ~89 och proposition I 98'1i90:74. 

Prop. 1989/90: 111 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

digt. Har skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig för
satts i konkurs är konkursboet skattskyldigt. 

För verksamhet som bedrivs av 
s111tligt affärsverk iir verket skattskyl
digt. När i lagen talas om staten avses 
inte sådant verk. 

4*' 
Skattskyldighet intriider när vara 

kvereras. tjänst tillhandahålls eller 
uttag sker. Erh{l]ls dessförinnan ve
derlag helt eller delvis för beställd 
vara eller tjänst inträder skattskyl
dighet för vederlaget när det inflyter 
kontant eller på annat sätt kommer 
den skattskyldige till godo. om ej an
nat följer av andra stycket. Vid upp
låtelse av avverkningsrätt till skog 
inträder skattskyldighet. i de fall 
som avses i punkt 1 5jätte stycket av 
anvisningarna till 41 § kommunal
skattelagen (1928:370), när betal-

Skattskyldighet inträder när vara 
lcven.:ras, tjänst tillhandahålls eller 
uttag sker. Erhålls dessförinnan ve
derlag helt elkr delvis för beställd 
vara eller tjänst inträder skattskyl
dighet för vederlaget när det inflyter 
kontant eller på annat sätt kommer 
den skattskyldige till godo, om inte 
annat följer av andra stycket. Vid 
upplåtelse av avverkningsrätt till 
skog inträder skattskyldighet, i de 
fall som avses i punkt 1 femte stycket 
av anvis~ingarna till 24 § kommunal
skattelagen ( 1928:370). när betal-

ning tas emot. ning tas emot. 
Bestämmelserna i första stycket andra meningen giiller dock endast om 

den beställda varan eller tjänsten är skattepliktig dä vederlaget erhålls. 

Redovisning för mervärdeskatt 
sker löpande för bestämda tidsperio
der (redovisningsperioder). Redo
visning skall ske för varje verksam
het för sig. Dril'er någon flera verk
.rnmhetcr kan skattemyndigheten be
sluta att samtliga 1·crksamheter tills 
vidare skall anses som en verksamhet 
i redovis11i11gslzii11seende. 

Med utgående skatt förstås sådan 
skatt som belöper p<'t skattepliktig 
omsättning i skattskyldigs verksam
het. Med ingående skatt förstås så
dan skatt som belöper på förviirv el
ler införsel för verksamhet. 

'Senaste lydelse 1990:29. 

5 §" 

(Se vidare anvisningarna.) 

Redovisning för mervärdeskatt 
sker löpande för bestämda tidsperio
der (redovisningsperioder). 

Redovisning skall ske för varje 
verksamhet för sig. En kommun 
skall i redo1·is11ingslziinsce11de anses 
driva en verksamhet. Skattemyndig
heten kan besluta om undamag från 
dessa bestämmelser. 

Med utgående skatt förstås sådan 
skatt som belöper på skattepliktig 
omsättning i skattskyldigs verksam
het. Med ing{1ende skatt förstås så
dan skatt som belöper på förvärv el
ler import för skattskyldigs verksam
het. 

Som utgående skatt redovisas 
också sådan skatt som enligt 60 § 
skall erliiggas vid import av tjänst. 

(Se vidare anvisningarna.) 

0 Senaste lydelse 1986: 1289 och proposition 1989/90:74. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §7 

Redovisni11gsskyldighet föreligger 
om vederlagen för skattepliktiga va
ror och tjä11ster och, vid ullag, salu
värdena av såda11a varor och tjänster 
(skattepliktig omsällning) för be
skatt11ingsåret överstiger 30 000 kro
nor. När särskilda skäl föreligger ka11 
dock skallemyndigheten medge all 
skal/skyldig skall vara redovisnings
skyldig även i annat fall. 

Sedan redovisningsskyldighet har 
inträtt kvarstår den till dess skatte
myndigheten beslutar att den skall 
upphöra. Har redovisningsskyldig
heten in träl/ på grund av att den skat
tepliktiga omsällningen har överstigit 
30 000 kronor för beskattningsår, 
skall sådant beslut meddelas när det 
kan antas att den skattepliktiga om
sättningen varaktigt kommer all 
uppgå till högst 30 000 kronor. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Vara är skattepliktig om ej annat 
följer av 8 §. 

Med vara förstås enligt denna lag 
materiellt ting som icke är fastighet 
samt gas, värme och elektrisk kraft. 
Som fastighet anses även byggnad, 
ledning, stängsel eller liknande an
läggning som för stadigvarande bruk 
anbragts i eller ovan jord och som 
tillhör annan än ägaren till jorden. 
Som fastighet anses däremot icke 
egendom som avses i 2 kap. 3 § jor
dabalken (industritillbehör). Som 
fastighet anses icke heller annan ma
skin, utrustning eller s~irskild inred
ning än industritillbehör, om den till
förts sådan byggnad eller del av 
byggnad, som är inrättad för annat 
än bostadsändamål och om den an
skaffats för att direkt nyttjas i sär
skild verksamhet som bedrives på 
fastigheten. Sådan utrustning för 
vatten, avlopp. sanitet, värme. 
elektricitet eller liknande varmed 
byggnad för bostadsändamål nor-

Avvecklas en verksamhet. för vil
ken redovisningsskyldighet förelig
ger skall redovisning av skall fullgö
ras till och med den redovisningspe
riod under vilken avvecklingen slut
förts. 

Varor och tjänster är skattepliktiga 
om inte annat följer av 8 §. 

Med vara förstås enligt denna lag 
materiellt ting som inte är fastighet 
samt gas, värme, kyla och elektrisk 
kraft. Som fastighet anses även 
byggnad, ledning. stängsel eller lik
nande anläggning som för stadigva
rande bruk anbragts i eller ovan jord 
och som tillhör annan än ägaren till 
jorden. Som fastighet anses däremot 
inte egendom som avses i 2 kap. 3 § 
jordabalken (industritillbehör). 
Som fastighet anses inte heller annan 
maskin, utrustning eller särskild in
redning än industritillbehör, om den 
tillförts sådan byggnad eller del av 
byggnad, som är inrättad för annat 
än bostadsändamål och om den an
skaffats för att direkt nyttjas i sär
skild verksamhet som bedrivs på fas
tigheten. Sådan utrustning för vat
ten, avlopp, sanitet, värme, elektri
citet eller liknande varmed byggnad 
för bostadsändamål normalt förses 

7 Senaste lydelse 1986: 1289 och proposition 1989!')0:74. 
"Senaste lydelse 1985: 1116. 
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malt förses anses dock som fastighet anses dock som fastighet om utrust-
om utrustningen enligt 2 kap. 2 § ningen enligt 2 kap. 2 § jordabalken 
jordabalken hör till byggnad. hör till byggnad. 

Växande skog, odling och annan växtlighet anses som vara vid omsättning 
utan samband med avyttring av marken. 

Med vara likställs vidare rätt till 
jordbruksarrende, avverknings rätt 
och anna11 jämförlig rättighet, rätt att 
ta jord. sten eller a11nan naturpro
dukt, rätt till jakt. fL~ke eller bete, re
prod11ktio11sriitt eller a11nan rätt till 
fotografisk bild, vis11ingsrätt eller an-
1ia11 rätt till kinematografisk film som 
avser reklam eller information, rätt 
till pateflf, 11yttjanderiitt till ko11struk
tio11 eller 11ppfi11ning som avser skat
tepliktig vara samt rätt att nyttja sys
tem eller program för automatisk da
cabehandling. 

Från skatteplikt undantas 
I) skepp för yrkesmässig sjöfart el

ler yrkesmässigt fiske, fartyg för bog
sering, bärgni11g eller livriiddni11g, 
luftfartyg för yrkesmässig person- el
ler godsbefordran samt del, tillbehör 
och utrustning till sådant fartyg eller 
luftfartyg, när varan säljs eller uthyrs 
till den som äger fartyget eller luftfar
tyget eller de11 som varaktigt nyttjar 
detta enligt avtal med ägaren eller när 
1•ara11 införs till landet för ägarens el
ler 11yttjanderät1slzamrens riik11ing, 

2) krigsmateriel som är 1mderkas
tad utförselförbud och del till såda11 
krigsmateriel, när l'{lra11 säljes till sta
ten för militärt bruk eller för detta än
damål införes till landet för statens 
räk11ing, 

3) läkemedel som utlämnas enligt 
recept eller säljes till sjukhus eller in
föres till landet i anslutning till sådan 
utlämning eller försäljning. 

4) flygbensin och flygfotogen, 
5) allmän nyhetstidning. 
6) periodiskt medlemsblad eller 

9 Senaste lydelse 1989: 1027. 

Med tjänst förstås annat som kan 
tillhandahållas i yrkesmässig verk
samhet än vara eller fastighet. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Från skatteplikt undantas 
I) .1jukvård, tandvård och social 

omsorg, 
2) utbild11i11g, 
3) bank- och finansieringstjänster 

samt värdepappershandel och där
med jämförlig verksamhet, 

4) försäkringstjänster, 
5) i punkt 7 m· anvisningarna an

givna varor och tjänster inom kultur
verksamheten, 

6) överlåtelse eller upplåtelse av 
arrende, hyresrätt, bostadsrätt, tomt
rätt, servitlllsrätt eller annan rättighet 
till fastighet eller del av fastighet om 
i11te annat följer av a11vis11ingama, 

7) post1•erkets befordran av annat 
än postpaket, gruppkorsband eller 
varor i diligenstrafiken, 

8) frimärke, dock inte vid omsätt
ning eller import i särskild för bu
tiksförsäljning avsedd förpackning, 
samt sedel och mynt som är eller har 
varit gällande betalningsmedel, 
dock inte guldmynt präglade 1967 el
ler senare som omsätts efter sitt me-

Prop.1989/90:111 
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periodisk personaltidning, när varan 
tilllumdahålles utan vederlag eller 
till utgivaren, medlem eller anställd 
eller införes till landet under mot
~varande förutsättningar, annan pe
riodisk publikation som väsentligen 
framstår som organ för sammanslut
ning med huvudsakligt syfte att 
verka för religiöst, nykterhetsfräm
jande. politiskt, miljövårdande. id
rottsligt eller försvarsfrämjande än
damål eller att företräda handikap
pade eller arbetshindrade medlem
mar samt utländsk periodisk pub
likation av annat slag när prenume
ration pa sådan publikation förmed
las mellan prenumerant och ut
ländsk utgivare eller när sådan pub
likation inkommer direkt till 
prenumerant, 

8) sådam alster av bildkonst som 
ägs av upphovsmannen eller dennes 
dödsbo, 

10) varulager. inventarium och 
annan tillgång som tillhör verksam
het, när överlätef.1·e sker i samband 
med överlåtelse av verksamheten el
ler del därav, fusion eller liknande 
förfarande. 

12) trycksak som är tullfri enligt 
111/ltaxelagen ( 1987:1068) och fram
kallad eller enbart exponerad mikro
film, när varan införs till landet som 
gåva eller annars utan vederlag. samt 
spritdryck, Fin eller starköl och to

haksvara vid införsel till landet i den 
ordning som avses i 18 § 4, 6 eller 7 
lagen (1977:293) om handel med 
drycker eller i 1 §andra stycket lagen 
(1961 :394) om 1obaksska11, 

13) frimärke, dock inte vid om
sättning eller införsel i särskild för 
butiksförsäljning avsedd förpack
ning samt sedel och mynt som är el
ler har varit giillande betalningsme
del, 

14) demalteknisk produkt, när den 
tillhandalu1lles tandläkare. dental
tekniker eller den för vilken produk
ten är m·sedd. 

Föreslagen lydelse 

tall värde. 
9) allmän nyhetstidning, 
10) periodiskt medlemsblad eller 

periodisk personaltidning, när varan 
tillhandalulll1· utan vederlag eller till 
utgivaren, medlem eller anställd el
ler införs till landet under motsva
rande förutsättningar, annan perio
disk publikation som väsentligen 
framstår som organ för sammanslut
ning med huvudsakligt syfte att 
verka för religiöst, nykterhetsfräm
jande, politiskt, miljövårdande. 
idrottsligt eller försvarsfrämjande 
ändamål eller att företräda handi
kappade eller arbetshindrade med
lemmar samt utländsk periodisk 
publikation av annat slag när prenu
meration på sådan publikation för
medlas mellan prenumerant och ut
ländsk utgivare eller när sådan pub
likation inkommer direkt till prenu
merant, 

11) införing eller ackvisition ai· an
mms i publikation av sådant slag som 
anges i JO. 

I 2) framställning av publikation 
av sådant slag som anges i 10 samt 
tjänst som framställaren rillhanda
håller i samband därmed, 

13) Sveriges Radio-koncernens 
1•erksamhet för produktion och ut
sändning ai· radio- och tele1•isions
program. i den mån verksamheten fi
nansieras genom TV-argiften eller 
statsanslag. 

14) läkemedel som utlämnas en
ligt recept eller säljs till sjukhus eller 
införs till landet i anslutning till så
dan utlämning eller försäljning, 

15) organ, blod eller modersmjölk 
från människa, 

16) flygbensin och flygfotogen. 
17) lotterier. däri inräknat vadhåll

ning och andra former av spel, 
18) varulager, inventarium och 

annan tillgång som tillhör verksam
het, niir tillgi'mgen iiverlåts i sam
band med övcrlatclse av verksamhe
ten eller del därav eller örertas i sam
band med fusion eller liknande för
farande, allt under förwsällning att 
förvärvaren är skal/skyldig, 

Prop. 1989/90: 111 

lO 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19) tjänst som avser gravöppning 
eller gravskötsel när tjänsten tillhan
dahålls m• huvudmannen för allmän 
hegrm ·ningsplats. 

(Se vidare anvisningarna.) 

13 §10 

Skatten utgär med nitton procent 
av heskattningsviirdct. 

Skatten utgar med 23,46 procent 
av bcskattningsvärdet. 

14 §Il 

Beskattningsvärdet 11tgör 
1) 1·id omsiittning av monterings

färdig! hus och l'id sådan whyrning 
eller 11pplä1else som tll"ses i JO* lredje 
s1ycket 60 procenl av vederlaget och, 
vid uttag, 60 procefll av sah11·ärde1, 

2) l'id omsättning Il\' byggnads- el
ler anliiggningsenlreprenad eller an
mm tjiinst som m·ser fastighet 60 pro
cent av vederlaget och, vid uttag, 60 
procent av sal11viirdet. om ej an11at 
följer av a11dm stycket. 

3) vid a1111a11 omsättning vederlaget 
och, vid 11ttag, saluvärdet, om ej an
nat följer m· tredje-femte styckena. 

\/id omsättni11g av tjänst som avses 
i JO *första s1ycket 5 11tg6r beska11-
ni11gsvärdet 20 procent ai• vederlagel 
och, vid uttag. 20 procent av saluvär
det. Motsvarande gäller vid ornsätt
ning av 

1) tjä11.i·1 som avser yttre ledni11g för 
vatten, m1opp, fjärrvärme, gas, olja, 
elek1ricitet, teleförbindelse. ånga el
ler lik11a11de. 

2) 1jänst som avser i•iig. gata, bro, 
parkeringsplats. 

3) tjäns1 som a\'ser spåranlägg-
11ing. jlygfii/1, hamn. kanal eller an
llllll farled, 

4) tjiinst som m·ser mark för 
idrottspla11, skolgård, lekplats eller 
liknande anliiggning, 

5) tjii11st e11ligt 10 § försla stycket 1 
som innefattar komroll samt projek
lering, ritning, kons1ruktio11 och där
med jämförlig tjiinst, när ljiinsten ai·
ser i11d11.1·1ri1ill/Jehör eller annan ma-

111 Senaste lv<lclsc 1982: 118..\ 
11 Senaste l)·Jebe 1989:1027: 

Bcskattningsvärdet 11tgörs av ve
derlaget och, vid uttag, av saluvär
det. \/id uttag för försäljning från far
tyg i fall som avses i 2 a § sjunde 
stycket, ai• andra än där uppräknade 
varor. skall dock /Jeskattningsvärdet 
11tgöras ll\' varans inköp.1Tärde. 

Prop. 1989/90: 111 
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skin, utrustning eller särskild inred
ning i byggnad, som enligt 7 .li andra 
stycket räknas som vara. 

Vid omsättning av kopior av rit
ningar eller motsrnrande handlingar, 
vilka upprättats genom tjänst enligt 
JO .li första stycket 5 i samband med 
planerat eller pågående byggnadsar
bete utgör beskattningsvärdet 20 pro
cent av vederlaget och, vid uttag, 20 
procent av saluvärdet. 

Vid omsättning av tjänst enligt JO .li 
första stycket 1. som avser tvätt av 
textilt gods eller tvätt i förening med 
uthyrning av sådant gods, utgör be
skattningsvärdet 60 procent av veder
laget, när tjänsten tilllzandalzålls sta
ten eller kommun. 

Vid omsättning av tjänst enligt JO .li 
första stycket 2. som innefattar wz
dersökning av mark, wgör beskatt
ningsvärdet 20 procent av vederlaget 
och, vid uttag, 20 procent av saluvär
det, när tjänsten utförs i samband 
med planerat eller pågående bygg
nadsarbete. 

Föreslagen lydelse 

(Se vidare anvisningarna.) 

15 §12 

Redovisning av skatt för viss redovisningsperiod skall omfatta affärshän
delser genom vilka redovisningsskyldighet har inträtt enligt 5 a §. 

Uppkommer förlust på fordran, för vilken utgående skatt har redovisats, 
får ett mot denna skatt svarande belopp avdragas i redovisningen för den 
period då förlusten uppkommer. Inflyter därefter betalning för sådan ford
ran skall beloppet åter upptagas i redovisningen. Återtages vara med stöd av 
förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen (1977:981) eller 
lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. får avdrag 
göras för vad säljaren vid avräkning gottskriver köparen för värdet av den 
återtagna varan, endast om det kan visas att köparen helt saknat rätt till av
drag för ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan. 

Lämnas återbäring, bonus eller annan rabatt, som icke utgör s.k. villkorlig 
rabatt. i efterhand och avser förmånen skattepliktig omsättning, för vilken 
utgående skatt redovisats, får belopp motsvarande den del av den tidigare 
redovisade skatten som belöpt på den utgivna förmånen avdragas i den ord
ning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Utges 
förmånen till skattskyldig skall avdraget grundas på kreditnota eller motsva
rande handling. Av handlingen skall framgå minskningen av både vederlag 
och skatt. 

Handling som avses i tredje stycket skall ligga till grund även för avdrag 
för annan kundkreditering som avser skattepliktig omsättning. 

12 Senaste lydelse 1985: 1116. 
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Uthyr eller upplåter den som är 
skattskyldig enligt 2 §fjärde stycket, 
inom tre år från utgången av det ka
lenderår under vilket skattskyldig
het inträtt enligt meddelat beslut, 
fastigheten eller del därav till någon 
som ej bedriver rerksamhet som 
medför skal/skyldighet enligt denna 
lag, skall beloppet av åtnjutna av
drag för ingående skatt för ifrågava
rande fastighet eller del därav åter
föras. Sker sådan uthyrning eller 
upplåtelse sedan tre men inte sex år 
har förflutit från utgången av det ka
lenderår under vilket skattskyldig
het har inträtt enligt meddelat beslut 
skall återföring göras med hälften av 
det belopp som nu sagts. 

Föreslagen lydelse 

Uthyr eller upplåter den som är 
skattskyldig enligt 2 §tredje stycket, 
inom tre år från utgången av det ka
lenderår under vilket skattskyldig
het inträtt enligt meddelat beslut, 
fastigheten eller del därav till annan 
än som anges i 2 §tredje stycket, skall 
beloppet av åtnjutna avdrag för in
gående skatt för ifrågavarande fas
tighet eller del därav återföras. Sker 
sådan uthyrning eller upplåtelse se
dan tre men inte sex år har förflutit 
från utgången av det kalenderår un
der vilket skattskyldighet har inträtt 
enligt meddelat beslut skall återfö
ring göras med hälften av det belopp 
som nu sagts. 

Vad som sägs i femte stycket tillämpas även när fastighetsägaren tar ut
hyrd eller upplåten fastighet eller del därav i anspråk för användning i verk
samhet som ej medför skattskyldighet samt när uthyrd eller upplåten fastig
het säljs. 

Återföring skall ske i deklarationen för den redovisningsperiod under vil
ken den skattepliktiga uthyrningen eller upplåtelsen har upphört eller fastig
heten har sålts. 

Exporteras en vara av det slag som anges nedan, skall den ingående mer
värdeskatt som hänför sig till förvärvet av varan återföras, om den skattskyl
dige inte visar att varan har innehafts endast av skattskyldiga. De varor som 
avses iir 

I) andra varor än sådana som avses i 18 § fjärde stycket och som helt eller 
till väsentlig del består av guld, silver eller platina, 

2) naturpärlor. naturliga och syntetiska ädelstenar. 
3) varor, som helt eller till väsentlig del består av koppar. mässing. tenn, 

brons eller nysilver, 
4) vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen 

(1973:1176), 
5) alster av bildkonst, 
6) konstalster av glas. porslin eller annan keramik, 
7) möbler, 
8) fartyg eller luftfartyg. 
Återföring enligt ilttonde stycket skall ske i deklarationen för den redovis

ningsperiod under vilken varan har exporterats. 
Redovisningen av skatt, som hän- Redovisningen av skatt, som hän-

för sig till omsättning enligt punkt 2 för sig till omsättning enligt punkt 2 
första stycket /J av anvisningarna till första stycket g) av anvisningarna till 
2 § och som avser nyttjande av per- 2 § och som avser nyttjande av per-
sonbil, får anstå till den sista redo- sonbil, får anstå till den sista redo-
visningsperiodcn under det kalen- visningsperioden under det kalen-
derår nyttjandet har skett. derår nyttjandet har skett. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Prop. 1989/90:111 
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16 § 13 

Skattskyldig skall, om inte annat följer av andra eller sjätte stycket, ut
färda faktura eller därmed jämförlig handling för varje omsättning för vilken 
skatt utgår. Av handlingen skall framgå vederlaget, skattens belopp och öv
rigt som har betydelse för skattskyldighet och avdragsrätt enligt 17 §. 

Första stycket gäller icke för detaljhandcl eller därmed jämförlig verksam
het och ej heller omsiittning. för vilken avräkning mellan köpare och säljare 
sker enligt avräkningsnota som upprättas av köparen. 

P[1 frankeringsmärke eller liknande kvitto behöver skattens belopp icke 
anges. 

Faktura skall, om köparen begär det, utfärdas vid försäljning till skattskyl
dig köpare av fastighet, som utgör lagertillgång i byggnadsverksamhet och 
däri har tillförts skattepliktig tjänst utan att därefter ha tagits i bruk av siilja
ren. Av fakturan skall framgå utgiicnde skatt som säljaren redovisat eller har 
att redovisa för gjorda uttag av skattepliktiga tjänster för fastigheten. 

Säljer den som är skattskyldig en- Säljer den som är skattskyldig en-
ligt 2 * fjärde stycket fastighet skall ligt 2 * tredje stycket fastighet skall 
han, om köparen begiir det. utfärda han, om köparen begär det, utfärda 
intyg om storleken av den ingående intyg om storleken av den ingående 
skatt som han enligt 15 § femte skatt som han enligt 15 § femte 
stycket återfört på grund av fastig- stycket återfört på grund av fastig-
hetsförsäl j ningen. hetsförsäl jningen. 

Uppbär skattskyldig. som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad 
betalning i förskott eller a conto får faktura eller därmed jämförlig handling 
utvisande skattens belopp enligt första stycket utfärdas först när redovis
ningsskyldighet inträder enligt 5 b § tredje stycket. 

(Se vidare anvisningarna.) 

17 §14 

Skattskyldig som är redovisnings- Skattskyldig får med de begräns-
skyldig för med de begränsningar ningar som anges i 18 och 60 §.I} vid 
som anges i 18 § vid redovisning av redovisning av skatt göra awlrag för 
skatt al'draga ing(1ende skatt som ingående skatt som hänför sig till 
hänför sig till förvärv eller införsel förvärv eller import för verksamhet 
för verksamhet som medför skatt- som medför skattskyldighet. 
skyldighet. Avdrag får göras även I fråga om räl/ att göra avdrag för 
för i11gaende skatt som hänför sig till ingående skatt i statlig och kommu
framställning för .l/{gil'ares räkning nal verksamhet gäller dock bestäm-
av tryckt upplaga al' .i·ilda;ipi1blika- melsema i 18 a §. 
tion som är undantagen från skatte- Rätt till avdrag föreligger för den 
plikt e111igt 8 § 6. Rätt till avdrag fö- redovisningsperiod då förv~irvet t+· 
rcligger för den redovisningsperiod ler importen enligt god redovisnings-
då förvärvet eller införseln enligt sed borde ha bokförts om inte annat 
god redovisningssed har bokförts el- följer av fjärde eller femte stycket. 
ler borde ha bokförts om ej annat f far medgivande enligt 5 a § andra 
följer av andra eller tredje stycket. stycket erhållits får avdrag för andra 
Har medgivande enligt 5 a § andra förvärv än sådana som avses i fjärde 
stycket erhållits far avdrag för andra eller femte stycket göras först vid be-
förvärv än sådana som avses i andra skattningsårets utgång eller när be-

IJ Senaste lvdclse 1979: 1190. 
14 Senaste lydelse 1989: 1027. 
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eller tredje stycket göras först vid he
skattningsi1rets utgång eller när he
talning dessförinnan har erlagts. Av
drag för ingående skatt som hänför 
sig till förskotts- eller a conto-likvid 
får göras under den redovisningspe
riod då betalning har erlagts eller. i 
fråga om hyggnads- eller anlägg
ningsentreprcnad. när faktura med 
uppgift om skattens hdopp har mot
tagits. Har skattskyldig försatts i 
kcmkurs inträder avdragsrätt senast 
vid konkursuthrottet i fråga om in
gacnde skatt. som hänför sig till för
värv. införsel eller förskotts- eller a 
conto-likvid före konkursutbrottet. 

Föreslagen lydelse 

talning dessförinnan har erlagts. Av
drag för ingående skatt som hänför 
sig till förskotts- eller a conto-likvid 
får göras under den redovisningspe
riod dä betalning har erlagts eller, i 
fräga om byggnads- eller anlägg
ningsentreprenad, när faktura med 
uppgift om skattens belopp har mot
tagits. Har skattskyldig försatts i 
konkurs inträder avdragsrätt senast 
vid konkursutbrottet i fråga om in
gående skatt, som hänför sig till för
värv. import eller förskotts- eller a 
eonto-likvid före konkursutbrottet. 

Har vara förviirvats genom kreditköp med förbehåll från säljaren om åter
taganderätt enligt lagen ( 1978:599) om avhetalningsköp mellan näringsid
kare m.fl. får avdrag för den ingående skatten. oavsett principerna för den 
skattskyldiges bokföring. göras för den redovisningsperiod under vilken fak
tura eller motsvarande handling har mottagits. 

Vid förvärv av avverkningsrätt till skog far avdrag för ingående skatt göras 
endast för vad som har betalats under redovisningsperioden. Rätten till av
drag för ingående mervärdeskatt som tas ut vid införsel till landet inträder 
tidigast när en av tullverket utfärdad tullräkning har mottagits av den skatt
skyldige. Har skattskyldig övertagit annan skattskyldigs verksamhet eller del 
diirav äger han rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till den tidi
gare ägarens förvärv för verksamheten. i den mån denne skulle haft rätt till 
avdrag om skatten hade betalats av honom. 

Delägare i samfällighet för vattenreglering. väghållning eller liknande än
damål för avdraga ing{1ende skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv 
med vad som belöper på hans andel i samfälligheten. Vad som nu har sagts 
gäller endast i den mån i samfälligheten deltagande fastighet används i verk
samhet som medför skattskyldighet. 

Äger ett svenskt aktiebolag. en svensk ekonomisk förening eller en svensk 
ömsesidig skadeförsäkringsanstalt (moderföretag) mer än nio tiondelar av 
aktierna i ett eller flera svenska aktiebolag (helägda dotterbolag) och tillhan
dahilller ett av företagen något annat av företagen en tjänst som inte är skat
tepliktig får det andra företaget göra avdrag för den skatt som belöper på det 
förstnämnda företagets förvärv eller införsel för tillhandahållande av tjäns
ten. i den mån avdragsriitt hade förelegat om förvärvet eller införseln hade 
gjorts av det skattskyldiga företaget. Vad nu har sagts gäller även aktiebolag 
vars aktier till mer än nio tiondelar ägs av ett eller flera helägda dotterbolag. 

Förvärvar skattskyldig mot vcder- Förvärvar skattskyldig mot veder-
lag skattepliktig vara inom landet lag skattepliktig vara inom landet 
från den som ej är skattskyldig för från den som inte är skattskyldig för 
omsiittning av varan. skall som ingå- omsättning av varan, skall som ingå-
ende mervärdeskatt för den skatt- ende mervärdeskatt för den skatt-
skyldige anses det belopp som skulle skyldige anses 19 procent av vederla-
ha utgjort 111gående mefl'iirdeskalt get. Vad nu sagts gäller även den 
för säljaren om denne hade varit som är skattskyldig för förmedling 
ska1tskyldig för omsiiltningen. Vad som avses i punkt 3 första stycket av 
nu sagts gäller även den som är anvisningarna till 2 §. 
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skattskyldig för förmedling som av-
ses i punkt 3 första stycket av anvis-
ningarna till 2 §. 

Redovisar skattskyldig olika verksamheter var för sig får överskjutande 
ingående skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i annan verksam
het. 

Om återbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat kvittas 
föreskrivs i 49 §. 

(Se vidare anvisningarna.) 

18 §15 

Avdragsrätt föreligger icke för ingående skatt som belöper på 
1) stadigvarande bostad, 
2) anskaffning av personbil eller motorcykel för annan verksamhet än så

dan som avser yrkesmässig återförsäljning eller uthyrning, 
3) utgifter för representation och liknande ändamål för vilka avdrag vid 

inkomsttaxeringen inte medges enligt punkt J andra stycket av anvisning
arna till 20 § kommunalskattelagen (1928:370). 

Avdragsrätt föreligger ej för ingående skatt som belöper på hyra av per
sonbil eller motorcykel för annat ändamål än yrkesmässig återuthyrning i det 
fall fordonet endast i ringa omfattning används i verksamhet som medför 
skattskyldighet. 

Medför verksamhet endast delvis skattskyldighet, får ingående skatt vil
ken hänför sig till förvärv eller införsel som till mer än 95 procent avser den 
del av verksamheten som medför skattskyldighet avdragas utan uppdelning 
efter skälig grund. Föreligger skattskyldighet för mer än 95 procent av om
sättningen. får ingående skatt som ej överstiger I 000 kronor för visst förvärv 
eller viss införsel avdragas utan uppdelning efter skälig grund. 

Avdragsrätt föreligger inte för in- Avdragsrätt föreligger inte för in-
gående skatt enligt 17 *sjätte stycket gående skatt enligt 17 § åttonde 
vid förvärv av en vara som helt eller stycket vid förvärv av en vara som 
till väsentlig del består av guld, silver helt eller till väsentlig del består av 
eller platina, om varans inköpspris guld, silver eller platina, om varans 
understiger 175 procent av metall- inköpspris understiger 175 procent 
värdet på inköpsdagen av det guld, av metallvärdet på inköpsdagcn av 
silver eller platina som ingår i varan. det guld, silver eller platina som in-
Detsamma gäller i fråga om skrot, går i varan. Detsamma gäller i fråga 
avfall eller annan liknande vara, om skrot, avfall eller annan liknande 
som innehåller guld, silver eller pla- vara, som innehåller guld, silver el-
tina. ler platina. 

Regeringen kan förordna om un
dantag från avdragsrätt för ingående 
skatt som belöper på utförsel för vil
ken skatt skall erläggas enligt förord
nande som avses i I §. 

10 SenaMe lydelse 1988:705. 

Avdragsrätt föreligger inte heller 
för ingående skatt på försäljning från 
fartyg enligt 2 a §sjunde stycket. 
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18a § 

Staten har inte m'dragsrätt för in
gående skatt. 

En kommun har utöver vad som 
följer m' 17§ första stycket rätt att 
göra avdrag även för ingående skau 
som hänför sig till en verksamhet 
som inre medför skattskyldighet. J 
övrigt gäller bestämmel~ema i 17 och 
18 §§i tillämpliga delar. 

19 §16 

Den som är redovisningsskyldig 
skall anmäla sig för registrering hos 
skattemyndigheten i det län, där den 
verksamhet drivs som anmälan al'-

ser. 

Skattskyldig, som bedriver verk
samhet i vilken den skattepliktiga 
omsätt11inge11 för beskattningsåret 
överstiger 200000 kronor, skall an
mäla sig för registrering hos skatte
myndigheten i det län, där hans 
hemortskommun är belägen. Skau
skyldig som inte är skyldig att lämna 
sjäfrdeklaratio11 enligt lagen 
(1990:000) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter skall dock alltid 
anmäla sig för registrering. 

Anmälan för registrering göres på blankett enligt fastställt formulär. Dri
ver någon flera verksamheter lämnas anmälan för varje särskild verksamhet. 

Anmälan görs senast två veckor Om möjligt skall anmälan göras 
innan verksamhet som medför redo- senast två veckor innan verksamhet 
visningsskyldighet börjar eller över- som medför anmiilningsplikt påbör-
tas. Vid ändring i förhållande som jas eller övertas. Vid ändring i för
upptagits i anmälningshandling skall hållande som upptagits i anmäl-
skattemyndighetcn underrättas ningshandling skall skattemyndighe-
inom två veckor. ten underrättas inom två veckor. 

Skattemyndigheten beslutar om registrering och utfärdar särskilt bevis om 
verkställd registrering. Vid registreringen tilldelas den redovisningsskyldige 
ett registreringsnummer. 

För att avgöra om redovisnings
skyldighet föreligger får skattemyn
digheten infordra uppgifter fran nä
ringsidkare som inte har anmält sig 
för n::gistrcring. 

Skattemyndigheten kan, om sär
skilda skäl föreligger, besluta om re
gistrering även om den skattepliktiga 
omsättningen inte överstiger 200 000 
kronor. 

En registrering kvarstår till dess 
skattemyndigheten beslutar att den 
skall upphöra. 

För att avgöra om anmälningsplikt 
föreligger för skattemyndigheten in
fordra uppgifter från näringsidkare 
som inte har anmält sig för registre
ring. 

(Se vidare anvisningarna.) 

1
" Senaste lydelse J 986: 1289 och propo.•ilion 1989/90:74. 

2 Riksdagen 1989190. I sam/. Nr 111 
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21 § 

Ska1tskyldig som inte är anmäl
ning.1pliktig enligt 19 .~och illte heller 
registrera/s enligt 19 §femte stycket 
skall redovisa utgående och ingående 
skall i allmän självdeklaration för be
ska1t11ingsåret. 1 fråga om förfaran
det vid beskattningen av sådan skalt
skyldig gäller inte bestämmelserna i 
22-57 och 64 a-71 §§, utan i stället 
bestämmelserna i lagen ( 1990:000) 
om självdeklaration och kontroll
uppgifter, taxerings/agen (1990:000) 
och uppbörds/agen (1953:272). 

Skattetillägg enligt taxerings/agen 
skall utgå med 20 procent till den del 
beräkning.mnderlaget avser mer
värdeskatt enligt första stycket. 

22 §17 

Den som är redovisningsskyldig 
skall lämna uppgift (deklaration) för 
mervärdeskall för varje verksamhet 
för vilken särskild registrering skall 
ske enligt 19 §. Deklaration lämnas 
för varje redovisningspcriod så 
länge redovis11i11gsskyldighet förelig
ger. Redovisningsperiod omfattar 
t vi1 kakndcrrniinadcr. Redovis
ningsperioder iir januari och feb
ruari, mars och april, maj och juni. 
juli och augusti, september och ok
tober samt november och december. 

Kan det antas att ingäende skatt 
för viss skattskyldig regelmässigt 
kommer att överstiga utgfiende skatt 
med minst 1000 kronor varje månad 
kan skattemyndigheten besluta att 
redovisningsperiod tills vidare skall 
vara en kalenderm:lnad. När sär
skilda skäl föreligger kan skattemyn
digheten för riss skattskyldig besluta 
att redovis11i11gsperiod lills vidare 
skall vara halv! eller helt beskatt-
ningsar. 

Deklaration skall lämnas till skat
temyndigheten i det län, där den 
skattskyldige registrerats, senast 
den 5 i andra månaden efter ut
gången av den redovisningsperiod 

[annat fal/ än som arses i 21 §skall 
en särskild deklaration lämnas för 
varje verksamhet för vilken särskild 
registrering skall ske. Deklaration 
lämnas för varje redovisningsperiod 
så länge registreringen kvarstår. Re
dovisningsperiod omfattar två ka
lendermånader. Redovisningsperio
dt>r ~ir januari och februari, mars och 
april. maj och juni, juli och augusti, 
september och oktober samt novem
ber och december. 

Kan det antas att ingående skatt 
för viss skattskyldig regelmässigt 
kommer att överstiga utgående skatt 
med minst I 000 kronor varje månad 
kan skattemyndigheten besluta att 
redovisningsperiod tills vidare skall 
vara en kalendermtmad. För sådan 
skatrskyldig som registrerats trots atr 
den skallepliktiga omsättningen inte 
ö1-erstiger 200 000 kronor kan skatte
myndigheten besluta att redovis
ningsperioden skall vara helt be
skattningsår. 

Deklaration skall lämnas till skat
temyndigheten i det län, där den 
skattskyldige registrerats, senast 
den 5 i andra månaden efter ut
gången av den redovisningsperiod 

17 Med nuvarande lydelse avses lydelsen cnligt proposition I 989fl)0:74. 
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som deklarationen avser. om ej an
nat följer av anvisningarna. Sker in
betalning av skatt enligt 42 * andra 
stycket i behörig ordning. anses de
klarationen ha Himnats till skatte
myndigheten den dag inbetalnings
kort eller försändelse som innehttller 
gireringshandling kommit in till 
postanstalt. Om synnerliga skäl före
ligger kan regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer medxe au 
skal/skyldig eller grupp av skattskyl-
diga får lämna deklaration senare ä11 
som nu 11iimnts. 

Föreslagen lydelse 

som deklarationen avser, om ej an
nat följer av anvisningarna. Sker in
betalning av skatt enligt 42 § andra 
stycket i behörig ordning, anses de
klarationen ha lämnats till skatte
myndigheten den dag inbetalnings
kort eller försändelse som innehåller 
gireringshandling kommit in till 
postanstalt. 

Deklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett 
enligt fastställt formuliir. 

Efter föreläggande skall deklaration lämnas även av den som inte enligt 
första stycket är deklarationsskyldig. 

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § lagen ( 1990:000) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter gäller i tilliimpliga delar i fråga om deklaration för mer
värdeskatt. 

{Se vidare anvisningarna.) 

49 § 1 ~ 

Överstiger ingt1ende avdragsgill Överstiger ingilcnde avdragsgill 
skatt enligt deklaration den ut- skatt enligt deklaration den ut-
gående skatten. aterbetalar skatte- gående skatten. återbetalar skatte-
myndigheten det överskjutande be- myndigheten det överskjutande be-
loppet i den mån kvittning icke skett loppet i den mån kvittning inte skett 
enligt 17 § åttonde stycket. enligt 17 § nionde stycket. 

Överstiger skatt som skattskyldig betalat för viss redovisningsperiod skatt 
som fastställts eller anses faststiilld. återbetalar skattemyndigheten det över
skjutande beloppet. 

Den som i annat fall för nedsättning i eller befrielse från skatt som avkrävts 
honom. {1terfär av skattemyndigheten vad han betalat för mycket. 

Står den skattskyldige i skuld för mervärdeskatt. har han vid återbetalning 
enligt första. andra eller tredje stycket rätt att återfå bara vad som överstiger 
skulden och avgifter som belöper på denna. I lagen ( 1985: 146) om avräkning 
vid återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begrän
sar rätten till återbetalning. 

Fordran på överskjutande ingäende skatt får ej särskilt överlåtas eller ut
mätas. 

I övrigt gäller uppbördslagens ( 1953:272) bestämmelser om restitution av 
skatt i tillämpliga delar beträffande återbetalning av mervärdeskatt. 

51 §IY 

Följande beslut av skattemyndighet får överklagas hos länsrätten: 
1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen, 
2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av heskattningsbeslut, 

1" Senaste lydelse 1986: 1289 och proposition 1989190:74. 
1'' Med nuvarande lydelse avses lydelsen enligt proposition 1989/90:74. 
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3. beslut enligt 19 § fjärde stycket 
i fråga om registrering. samt 

4. beslut om skattskyldighet. re
dovisningsskyldighet, restavgift eller 
anstånd med att lämna deklaration 
eller bernla sk<1tt. 

Följande beslut får inte överklagas: 
l. beslut om skatterevision, samt 

Föreslagen lydelse 

3. beslut enligt 19 § fjärde och 
femte styckena i fråga om registre
ring, samt 

4. beslut om skattskyldighet. rest
avgift eller anstånd med att lämna 
deklaration eller betala skatt. 

2. skattemyndighetens beslut i fråga om föreläggande av vite. 
Skattemyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag överklagas hos riks-

skattcverket. Riksskattcverkets beslut får inte överklagas. 

Införsel Import 

58 §211 

Införs annan skattepliktig vara än 
viirme eller elektrisk kraft till landet 
skall skatt erläggas till tullmyndig
het. Tullagen (1987: 1065) gäller i 
fråga om skatten om regeringen inte 
förordnar annat. 

Bcstiimmelserna i 7 § första och 
andra styckena samt 8 § gäller i till
lämpliga delar i fr{tga om införsel. 

Införs annan skattepliktig vara än 
värme, kyla eller elektrisk kraft till 
landet skall skatt erläggas till tull
myndighet. Tullagen ( 1987: 1065) 
gäller i fråga om skatten. Bestäm
melserna i 7. 8 och 13 .~§ gäller i till
lämpliga delar i fråga om import av 
varu. 

Skyldighet att erlägga skatt före
ligger dock inte för trycksak som är 
tullfri enligt wlltaxelagen 
( 1987:1068) eller framkallad eller en
bart exponerad mikrofilm, när varan 
införs till landet som gåva eller an
nars utan vederlag, och inte heller för 
spritdryck. i•in, starköl eller tobaks
vara vid införsel till landet i den ord
ning som avses i 18 § 4. 6 eller 7 lagen 
(1977:293) om handel med drycker 
eller i 1 § andra stycket lagen 
(1961:394) om tobaksskatt. 

(Se vidare anvisningarna.) 

59 §~ 1 

Men,iirdeskatt utgår med nitton 
procent av beskattningsviirdet. För 
montering1färdigt hus utgår dock 
skatten med elva och f\•ra tiondels 
procent av heskattningsvärdet. 

Beskattning.n·iirdet är lika med 
tullvärdet med tillägg av tull samt 

co Senaste lydelse 1989: !027. 
21 S_cnas1e lydelse 1987: 1236. 

Vid import av vara iir beskatt
ningsvärdet lika med tullvärdet med 
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annan statlig avgift eller skatt, mer- tillägg av tull samt annan statlig av-
värdeskatten inbegripen. gift eller skatt än mervärdeskatt. 

Vid bestämmande av bcskattningsvärdet i fall som avses i 15 § lagen 
(1987:1069) om tullfrihet m.m. iakttas att, om varan 

reparerats i utlandet, beskatt- reparerats i utlandet, beskatt-
ningsvärdct är lika med det belopp ningsvärdet är lika med det belopp 
som betingats för reparationen med som betingats för reparationen med 
tillägg som i andra stycket sägs, tillägg som i första stycket sägs, 

bearbetats på annat sätt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige förtullat 
material. avdrag får medges för vad som i annan ordning belagts med mer
värdeskatt, 

tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan 
liknande svensk prestation, avdrag får medges för värdet av sådant arbete 
eller sådan prestation. 

60 § 
Vid import skall mervärdeskatt er-. 

läggas av importören för följande 
tjänster 

J. reklamtjänst, 
2. awomatisk databehandling och 

utarbetande av system eller program 
för automatisk databelza11dling, 

3. tillhandahållande av informa
tion, 

4. tjänst avseende fastighet i Sve
rige, 

5. skrivtjänst och ö1•ersättnings
tjänst, 

6. upplåtelse eller överlåtelse av 
rätt till patent, nyttjanderätt till kon
struktion eller uppfinning, mönster
rätt, varumiirkesrätt, rätt som omfat
tas av lagen (1960:729) om upphovs
rätt till litterära och konstnärliga l'erk 
eller av lagen (1960: 730) om rätt till 
fotografisk bild samt rätt att utnyllja 
sådana system eller program för au
tomatisk databehandling som inte är 
skyddade genom lagen om upphm•s
rätt till litterära och konstnärliga 
1•erk, 

7. kontroll eller analys av vara, 
8. annan tjänst av ekonomisk, juri

disk, administrativ eller därmed jäm
förlig art. 

Med import av tjänst avses att en 
tjänst som skall tillgodogöras inom 
landet tillhandahålls eller förmedlas 
av en utländsk företagare som inte är 
skattskyldig här i la11det. Skatteplik
ten avser endast tjänst som skulle ha 
varit skattepliktig om den tillhanda-
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hållits eller förmedlats av någon som 
är skattskyldig här i landet. 

Skatt enligt denna paragraf skall 
inte erläggas 

I. av staten eller en kommun, 
2. av den som, om tjänsten anskaf

fats inom landet, skulle ha haft räl/ 
till avdrag motsvarande hela den in
gående skatten, 

3. om importen iflle sker i en yrkes
miissig verksamhet och dess sam
manlagda beskallningsvärde uppgår 
till högst 30000 kronor för beskatt
ningsåret. 

Skyldighet att erlägga skatt enligt 
denna paragraf medför inte rätt till 
avdrag för ingående skatt enligt 17 §. 
Avser erlagd skatt import av tjänst 
som delvis är hänförlig till skatteplik
tig verksamhet, får dock avdrag gö
ras på sätt som anges i andra stycket 
tredje meningen anl'isningama till 
17§. 

73 § 
Utgående mervänkskatt räknas icke som intäkt och ingående sådan skatt 

icke som kostnad vid inkomsttaxeringen. 
Har merviirdeskatt likväl medräk- Har mervärdeskatt likväl medräk-

nats vid inkomstredovisningen anses 
skatten i den mån den betalats till 
staten som sådan speciell skatt, för . 
vilken avdrag för åtnjutas vid in
komsttaxeringen enligt kommunal
skattelagen. Till följd härav utgör 
återbetalad, avkortad eller avskri
ven merviirdeskatt, för vilken av
drag medgivits vid inkomsttaxe
ringen, skattepliktig intäkt vid in
komsttaxeringen. För skattskyldig 
som icke är redovisningsskyldig ut
gör dock wgående merviirdeskall in-
täkt och ingående sådan skatt kost-
nad vid inkomstredovisningen enligt 
kom m 11 nalskat te/agen. 

nats vid inkomstredovisningen anses 
skatten, i den mån den betalats till 
staten som sådan speciell skatt, för 
vilken avdrag får åtnjutas vid in
komsttaxeringen enligt kommunal
skattelagen. Till följd härav utgör 
återbetalad, avkortad eller avskri-
ven mervärdeskatt, för vilken av
drag medgivits vid inkomsttaxe
ringen, skattepliktig intäkt vid in
komsttaxeringen. 

Har återföring av mervärdeskatt gjorts enligt 15 §femte eller sjätte stycket 
räknas det återförda beloppet, i den mån det har betalats till staten, som 
driftkostnad vid beräkning av inkomst av fastighet eller rörelse enligt kom
munalskattclagen. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer kan medge 

22 Senaste lvddst:: l %5: 11 !<i. 

Merrärdeskatt, som hänför sig till 
varor som införts eller fön·ärvats för 
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återbetalning m· mervärdeskatt som 
hänför sig tillji'frvän• dler införsel av 
vara som gjorts av FN-organ, statligt 
biståndsorgan eller riksomfattande 
hjälporganisation, när varan är av
sedd att föras ut ur langet för utom
lands bedriven verksamhet. 

Föreslagen lydelse 

att föras ut ur landet och användas 
för utomlands bedriven verksamhet, 
skall återbetalas, om införseln eller 
förvärvet gjorts av ett FN-organ, ett 
statligt biståndsorgan eller en riks
omfattande hjälporganisation. 

Riksskatteverket prövar.frågor om 
återbetalning. Dess beslut får över
klagas hos kammarrätten. 

Anvisningar 

till I §23 
Vad som enligt denna lag förstås med omsättning anges i punkt 2 av anvis

ningarna till 2 §. 
Mervärdeskatt utgår inte vid ex- Mervärdeskatt utgår inte vid ex-

port om regeringen ej särskilt förord- port. 
nat att skatt skall erläggas. 

till 2 § 
1. c4 Verksamhet anses som yrkes- I. Verksamhet anses som yrkes-

mässig när inkomsten därav utgör mässig när inkomsten utgör skatte-
skattepliktig intäkt av jordbruk5fas- pliktig intäkt av näringsverksamhet 
tighet, a1· annan jästighet eller av rö- enligt kommunalskattelagen 
relse enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen ( 1947:576) om 
(1928:370). Som yrkesmässig verk- statlig inkomstskatt samt när ersätt-
samhet räknas även omsättning av ningen vid upplåtelse av avverk-
vara från fastighet som avses i 24 § 2 ningsrätt eller avyttring av skogspro-
mom. kommunalskattclagen eller dukter utgör intäkt av kapital enligt 
2 § 7 morn. lagen (1947:576) om stat- 25 § 2 mom. tredje stycket lagen om 
lig inkomstskatt. uthyrning enligt 2 § statlig inkomstskatt. 
fjärde stycket av sådan fastighet, Som yrkesmässig verksamhet räk-
upplåtelse av avverkningsrätt och nas även omsättning av vara från fas-
avyttring av skogsproduktcr i jäll tighet som avses i 5 § andra och 
som avses i punkt 4 tredje stycket av tredje styckena kommunalskattela-
anvisningarna till 35 § kommunal- gen eller 2 § 7 mom. lagen om statlig 
skattelagen samt annan verksamhet i inkomstskatt, uthyrning enligt 2 § 
vilken varor eller tjänster omsätts tredje stycket av sådan fastighet samt 
under rörelseliknande former. annan omsättning av varor eller 

tjänster i former jämförliga med nä
ringsverksamhet, al/11mder förwsiitt
ning att omsättningen för beskatt
ningsåret överstiger 30000 kronor. 
Skattskyldighet för delägare i ett en
kelt bolag bestäms av bolagets hela 
omsättning. Motsvarande gäller vid 
samiiganderätt. 

2-' Senaste lydelse 1979: l l 9U. 

Om staren, ett statligt affärsverk el
ler en kommun tillhandahåller skat
tepliktiga varor eller tjänster mot ve
derlag wan att tillhandahållandet in-

24 Senaste lydelse l 989: 1027 och proposition 1989/90:74. 
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Den som yrkesmässigt omsätter 
tjänst som avses i JO§ första stycket 2 
eller 4 anses bedriva yrkesmässig 
byggnadsverksamhet. Sådan verk
samhet omfattar även tjänst som den 
skattskyldige 111för eller låter utföra 
på fastighet som för honom 111gör la
gertillgång i förvärvskä/lan rörelse 
enligt kommunalskattelagen. Som la
gertillgäng i bygg11ad.1·1-erksamhet 
skall dock enligt denna lag ej räknas 
fastighet som avses i 24 § 2 mom. 
kommwzalskattelagen och som av 
den skattskyldige stadigvara11de bru
kas som bostad eller för fritidsämla
mål. 

Försäljning av inventarier, mate
rial, avfallsprodukter eller liknande 
varor i verksamhet som icke medför 
skattskyldighet anses ej som yrkes
mässig. Som yrkesmässig anses dock 
försäkringsföretags omsättning av 
vara som övertagits i samband med 
skadercglcring och finansierings
företags omsättning av vara som en
ligt köpeavtal återtagits av företa
get. Som yrkesmässig anses alltid 
omsättni11g av vara som 1•id förvärvet 
eller införseln har varit undantagen 
från skatteplikt e11ligt 8 § 1. Skatt
skyldigs försäljning av personbil el
ler motorcykel anses som yrkesmäs
sig, endast om rätt till avdrag för in
gående skatt som hänför sig till den 
skattskyldigcs förvärv av fordonet 
har förelegat. 

Föreslagen lydelse 

går som ett led i en myndighetsutöv
ning, är verkrnmheten att anse som 
yrkesmässig oavsett om den bedrivs 
med vinstsyfte eller ej. Omlzänderta
gan<Je och förstöring av avfall och 
föroreningar samt avloppsrening, 
som sker mot vederlag, är att anse 
som yrkesmässig verksamhet, även 
om åtgärderna ingår som ett led i en 
myndighetsutövning. 

Med kommunförstås i denna lag 
primärkommun och landstingskom
mun. 

Försäljning av inventarier, mate
rial, avfallsprodukter eller liknande 
varor i verksamhet som inte medför 
skattskyldighet anses ime som yrkes
mässig. Som yrkesmässig anses dock 
försäkringsföretags omsättning av 
vara som övertagits i samband med 
skadereglering och finansierings
förctags omsättning av vara som en
ligt köpeavtal återtagits av företa
get. 

Om e11 arbetsgivare med verksam
het som inte medför skattskyldighet 
tillha11dahåller kost åt personal, räk-
11as denna tjänst som yrkesmässig 
verksamhet endast om det allmänna 
salu1•ärdet för beskattningsåret över
stiger 30000 kronor. 

Skattskyldigs försäljning av per
sonbil eller motorcykel anses som 
yrkesmässig, endast om rätt till av
drag för ingående skatt som hänför 
sig till den skattskyldiges förvärv av 
fordonet har förelegat. 
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Utgivning av program eller katalog för verksamhet som ej medför skatt
skyldighet anses icke som yrkesmässig. 

Utländsk företagare anses bedriva yrkesmässig verksamhet här i landet 
även när han omsätter varor som han lagt i lager eller förvärvat inom eller 
infört till landet för leverans efter montering, installation eller annan tjänst 
eller inom landet tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst. 

Föreligger skattskyldighet för utländsk företagare, som icke är bosatt eller 
icke stadigvarande vistas här i landet eller, om fråga är om juridisk person, 
icke har fastdriftställe här i landet, skall företagaren företrädas av en av 
skattemyndigheten godkänd representant. Sådan representant skall enligt 
fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för 
redovisningen av skatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar 
och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt en
ligt denna lag. Skattemyndigheten kan kräva, att säkerhet skall ställas för 
skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas 
tillgängligt hos representanten. 

Verksamhet som staten eller kom
mun bedriver för att uteslutande till
godose eget behov räknas som yrkes
mässig e11dast 11iir den drives i bolags
! orm eller lik11ande. Detta gäller även 
vid ekonomiskt samgående mellan 
staten och kommu11 eller mellan 
kommuner för verksamhet som avser 
~·isst gemensamt ändamål. Med kom
m1111 förstås även landstingskom
mun. 

Bedriver staten, kommun eller 
kommuner var för sig eller gemen
samt verksamhet som icke uteslu
tande tillgodoser egna behov, räk11as 
verksamheten, när de11 ej drives i bo
lags/orm eller lik11ande, som yrkes
mässig till de11 del den ai•ser an11at än 
egna behov, om ej annat följer av 
elfte eller trettonde stycket. Som yr
kesmässig 1-'erksamlzet anses alltid 
statens järm·ägars befordran av va
ror, postverkets befordran av varor i 
diligemrörelsen samt postverkets be
f ordra11 av postpaket och gruppkors
band. Som yrkesmässig verksamhet 
a11ses vidare alltid komm1ms omsätt
ning eller ianspråktaga11de för eget 
behov av elektrisk kraft, värme samt 
gas och annat bränsle för uppvärm
ning eller energialstri11g, vatten samt 
transport i samband med renhållni11g 
eller omhii11dertaga11de och förstö
ri11g av vara. 
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Om särskilda skäl föreligger kan 
regeringen förordna att s1a11ig verk
samhet, som avser eget behov och 
som ej enligt sjunde eller åttonde 
stycket är att anse som yrkesmässig, 
tills vidare skall anses utgöra yrkes
mässig 1·erksamhet. 

Verksamhet som medlem i sameby 
utför enligt rennäringslagen 
( 1971 :437) för samebyns räkning an
ses ej som yrkesmässig. 

Verksamhet som utövas l'id offent
liga bibliotek, l'etenskapliga institu
tioner och därmed jämförliga inrätt
ningar räknas som yrkesmässig, fil! 
den del den bedril's i konkurrens med 
näringsverksamhet som medför 
skattskyldighet enligt denna lag. 

Fastighetsägare, som avyttrar fas
tighet dler del därav för vilken han 
medgivits skattskyldighet enligt 2 § 
fjärde stycket, skall om han fortsät
ter uthyrnings- eller upplåtelseverk
samhcten efter försäljningen vara 
skattskyldig härför till dess han från
träder fastigheten. 

Som yrkesmässig verksamhet räk
nas inte omsättning av 

l) vara eller tjänst i komm11nal el
ler la11dsti11gskommu11al verksamhet 
som är inrä//ad för att ombesörja 
barnomsorg, 1111gdom.1Tård. ~j11k
vård, hälsovård. äldreomsorg. sär
skilda omsorger om psykiskt utveck
lingsstörda eller annan social om
vårdnad, 

2) vara, som tillverkats eller tjänst 
som utförts som ett led i 1111dervis-
11i11gen i en annan gymnasieskola än 
en där jordbruk. skogsbruk eller 
trädgårdsniiring hedrivs. när varan 
eller tjänsten tillhandahålls m• lz11v11d
man11e11, 

3) vara eller tjänst i en av en ideell 
förening bedriven verksamhet, när 
inkomsten därav utgör sådan in
komst av rörelse för vilken för
eningen är frikallad från skattskyl
dighet enligt 7 § 5 mom. lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

Föreslagen lydelse 

Fastighetsägare. som avyttrar fas
tighet eller del därav för vilken han 
medgivits skattskyldighet enligt 2 § 
tredje stycket, skall om han fortsät
ter uthyrnings- eller upplåtelseverk
samheten efter försäljningen vara 
skattskyldig härför till dess han från
träder fastigheten. 

Som yrkesmässig verksamhet räk
nas inte omsättning av vara eller 
tjänst i en av en ideell förening be
driven verksamhet, när inkomsten 
därav utgör sådan inkomst av nä
ringsverksamhet för vilken för
eningen är frikallad från skattskyl
dighct enligt 7 § 5 mom. lagen om 
statlig inkomstskatt. 

2. 25 Med omsättning förstås enligt denna lag att vara levereras i samband 
med försäljning, att tjänst utförs eller förmedlas (tillhandahålls) mot veder
lag, att betalning uppbärs i förskott eller a conto för beställd vara eller tjänst 

~'Senaste lydelse 1989: !027. 
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samt att vara eller tjiinst uttas. Med försäljning eller tillh:rndahållande lik
ställs byte. Med uttag förstås att 

a) vara tas i anspråk av den skattskyldige eller överlåts utan vederlag eller 
mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet. när rätt till avdrag 
för ing[1ende skatt som hänför sig till den skattskyldiges förvärv av varan har 
förelegat. 

b) vara överförs från verksamhetsgren som medför skattskyldighet till 
verksamhetsgren som ej medför skattskyldighet. 

c) skepp. fartyg eller lujiflirtyg el
ler del, tillbehör eller Il/rustning där
till, som vid förvärvet eller införseln 
Ilar undantagits från skatteplikt enligt 
8 .~ 1. tas i 1111.1pråk för ändamål som 
ej berättigar till sådunt 1111da111ag, 

d) tjänst, som även på annat sätt 
yrkesmässigt omsiitts i verksamhet, 
utförs eller tillhandahålls av den 
skattskyldige för egen eller annans 
räkning utan wderlag eller mot ve
derlag som understiger det allmänna 
saluviinkt. om ej annat följer av 
andra stycket. 

e) tjänst i yrkesmässig byggnads
verksamhet av annan än den skatt
skyldige tillförs fastighet som inne
has eller nyttjas av den skattskyldige 
för annat iindamål iin stadigvarande 
bruk i byggnadsverksamheten. 

f) personbil. som utgör anlägg
nings- eller omsiittningstillgfmg hos 
den som är skattskyldig för omsätt
ning av sådant fordon, eller annan 
vara. som utgör omsättningstillgång 

c) tjänst, som även på annat sätt 
yrkesmässigt omsätts i verksamhet, 
utförs eller tillhandahålls av den 
skattskyldige utan vederlag eller 
mot vederlag som understiger det 
allmänna saluvärdet, om inte annat 
följer av tredje stycket. 

d) serverings tjänst som, i annat fall 
än som avses i c), utförs eller tillhan
dahålls av den skatt.\"kyldige i perso
nalservering utan vederlag eller mot 
vederlag som understiger det all
männa saluvärdet, 

e) byggnads- och anläggningsar
beten, inräknat reparationer och un
derhåll, samt riming, projektering, 
konstruktion eller därmed jämförlig 
tjänst i yrkesmässig byggnadsverk
samhet av annan än den skattskyl
dige tillförs en fastighet som hos den 
skal/skyldige utgör lagertillgång i nä
ringsverksamhet enligt kommunal
skattelagen, 

f) byggnads- eller anläggningsar
beten, inräknat reparationer och un
derhåll, ritning, projektering. kon
struktion eller därmed jämförlig 
tjänst samt lokalstädning. fönster
plllsning, renhållning eller annan fas
tighetsskötsel utförs av ägaren på en 
fastighet som han am'änder i en rerk
samhet för vilken skattskyldig het inte 
föreligger, 

g) personbil, som utgör anlägg
nings- eller omsättningstillgång hos 
den som är skattskyldig för omsätt
ning av sådant fordon. eller annan 
vara. som utgör omsättningstillgång 
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i skattskyldigs verksamhet, utnyttjas 
av den skattskyldige eller annan för 
privat bruk, när vårdet av det pri
vata utnyttjandet är mer än ringa. 

Omsättning enligt första stycket 
d) anses ej föreligga. om tjänst som 
uttas·avser nyttjande av personbil el
ler motorcykel, som har förhyrts för 
annat ändamål än yrkesmässig åter
uthyrning. Utför skattskyldig själv 
tjänst för egen räkning anses omsätt
ning enligt första stycket d) föreligga 
endast om han i samband med tjäns
ten tar ut vara av mer än ringa värde. 

Som omsättning anses ej uttag av 
vara, som utgör omsättningstillgång, 
för användning i verksamhet som 
medför skattskyldighet. 

Som omsättning anses inte heller 
skadevållandes avhjälpande av 
skada. Ersättning som erhålles för 
annat omhändertagande än sådant 
som sker i samband med förstöring 
av vara anses illle som omsättning för 
mottagaren. 

Kommuns ianspråktagande för 
eget behov av sådan vara eller tjänst 
som avses i punkt I åttonde stycket 
sista meningen utgör inte omsättning 
enligt denna lag. 

Föreslagen lydelse 

i skattskyldigs verksamhet, utnyttjas 
av den skattskyldige eller annan för 
privat bruk, när värdet av det pri
vata utnyttjandet är mer än ringa. 

Statens eller en kommuns ian
språktagande av egna varor eller 
tjänster för eget behov skall inte anses 
som uttag. 

Omsättning enligt första stycket c) 
anses inte föreligga, om tjänst som 
uttas avser nyttjande av personbil el
ler motorcykel. som har förhyrts för 
annat ändamål än yrkesmässig åter
uthyrning. Utför skattskyldig själv 
tjänst för egen räkning anses omsätt
ning enligt första stycket c) föreligga 
endast om han i samband med tjäns
ten tar ut vara av mer än ringa värde. 

Som omsättning anses inte uttag 
av vara eller tjänst för användning i 
egen verksamhet som medför skatt
skyldighet. 

Som omsättning anses inte heller 
skadevållandes avhjälpande av 
skada. 

Med personbil förstås enligt denna lag även lastbil med skåpkarosseri och 
buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. 

Bestämmelserna i första stycket f) 
gäller endast om de nedlagda löne
kostnaderna för arbetena, inräknat 
avgifter som gmndas på lönekostna
derna, för beskattningsåret överstiger 
150000 kronor. 

Som omsättning enligt första 
stycket e) räknas inte lokalstädning, 
fönsterputsning, renhållning och an
mm fastighetsskötsel. 

cill 2aP 
Bestämmelserna !. tredje stycket Bestämmelserna i tredje stycket 

2.' .. 3, 5--8 eller 13 galler endast när 2, 3, 5, 7-9 eller 11-16 gäller endast 
t1anste_n avser verksamhet som upp- när tjänsten avser verksamhet som 
dragsgivaren bedriver i utlandet och uppdragsgivaren bedriver i utlandet 

!b Senaste lydelse 1988: 1152. 
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som skulle ha medfört skattskyldig- och som skulle ha medfört skattskyl-
het om den utövats här i landet. dighet om den utövats här i landet. 

Bestämmelserna i sjätte stycket tillämpas inte i de fall när köparen är bo
satt i Danmark. Finland eller Norge. Vid leverans till sådan köpare av vara 
eller grupp av varor som normalt utgör en helhet och med ett försäljnings
pris, exklusive mervärdcskatt, om minst 1 000 kronor anses dock leveransen 
ha skett genom export under förutsättning att varan i nära anslutning till le
veransen av köparen har införts till Danmark. Finland eller Norge och att 
mervärdeskatt eller motsvarande allmän omsättningsskatt har erlagts vid in
förseln enligt tullräkning eller motsvarande handling. 

till 5 § 
Med verksamhet förstås förvärvs

källa e11ligt kommwzalskattelagen 
( 1928:370). 

Med ingående skatt avses även skatt som enligt 16 § fjärde eller femte 
stycket har upptagits i faktura eller intyg. 

till 8 ~27 

Som yrkesmiissig sjöfart anses 
äl'en transport med skepp av eget 
gods. U11dantaget för skepp gäller 
inte sådan farkost, för vilke11 förflytt-
11inge11 är av 1111derord11ad betydelse i 
f örhå!la11de till h11v11d11ppgiften. 
Flodspruta, po111011kran, flytdocka 
och annan till tulltaxenr 89.05 111ll
taxelagen (1987: 1068) hänförlig far
kost än bärgni11gsfartyg utgör skatte
pliktig vara. 

Undantaget för skepp för yrkes
mässigt fiske gäller alla skepp, som 
säljs eller i11f örs för att anvä11das vid 
sådant fiske, oavsett om skeppet är 
särskilt 11nordnat för detta ändamål 
eller inte. 

Undantaget för fartyg för livrädd
ning, gäller end11st sådant fartyg som 
ställes till förfoga11de för Svenska 
sällskapet för räddni11g af skepps
brutne. 

' 7 Senaste lydelse l 989: 1027. 

1. Med 5juhård förstås åtgärder 
för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar, kroppsfel 
och skador samt vård vid barnsbörd, 
om åtgärderna avser vård i·id .1juk
h11s eller annan inrättning som drivs 
al' det allmämza eller vid inrättning 
som ai•ses i 1 §stadgan ( 1970:88) om 
enskilda rårdhem m.m. Som sjuk
vård skall äve11 anses vård av såda11 
beskaffenhet som berättigar till sjuk-
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vårdsersällning enligt 2 kap. 5 §lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
samt vård som i övrigt tillhandahålls 
av någo11 med särskild legitimation 
att wöva yrke inom sjukvården. 
Även .1juktransporter som utförs med 
därför särskilt inrättade fordon hän
förs till !>}ukvård. 

U11dantaget beträffande sjukvård 
omfattar, förutom varor och tjänster 
som tillhandahålls vårdtagaren di
rekt av vårdgivaren, äve11 sådana 
kontroller och analyser av prov som 
tillhandahålls vårdgivare11 av an11an 
som ett led i .1jukvården. Undantaget 
avser inte vård av djur. 

2. Med tandvård avses åtgärder för 
att förebygga, utreda och belza11dla 
sjukdomar, kropp.1fel och skador i 
munhålan. 

Undantaget beträffande tandvård 
omfattar, förutom varor och tjänster 
som tillhandahålls vårdtagaren di
rekt m• vårdgivaren, äve11 dentaltek
niska produkter och tjiinster av
seende sådana. när produkten eller 
1jä11sten tilllumdaluU!s wlrdgivaren, 
dentaltek11iker eller den för vars bruk 
produkten är avsedd. Undantaget av
ser inte vård av djur. 

3. Med social omsorg avses offent
lig eller privat 1•erksamhet för barn
omsorg. äldreomsorg, särskilda om
sorger om psykiskt utvecklingsstörda 
och annan jämförlig social omsorg. 

Undantaget beträffande social om
sorg omfattar varor och tjänster som 
den som bedriver omsorgen direkt 
tillhandahåller den som åtnjuter 
denna. 

4. Undantaget beträffande utbild
ning omfattar varor och tjänster som 
den som bedriver utbildningen direkt 
tillhandahåller den som åtnjuter 
denna. 

Undantaget omfattar inte såda11 ut
bildning som säljare eller uthyrare 
anordnar i samband med tillhanda
hållande av skattepliktig i·ara eller 
tjänst. 

5. Med värdepappershandel och 
därmed jämförlig 1•erksamhet avses 
omsättning och förmedling av aktier, 
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andra andelar och fordringar, vare 
sig de represemeras av 1'ärdepapper 
eller ej. 

Undantaget för bank- och finansie
ringstjänster omfattar inte notariat
wrksamhet, inkassotjänster. uthyr
ning av förvaringsutrymmen eller fi
nansieringsföretags omsättning av 
varor som enligt köpeal'lal återtagits 
av företaget. 

6. Med försäkringstjänster avses 
även rjänster hänförliga rill återför
säkringsverksamhet samt tjänster ut
förda av försäkringsmäklare eller an
nan förmedlare av försäkringar. Un
dantaget be träff ande försäkrings
tjiinster omfattar inte försäkrings
företags omsättning av varor som 
övertagits i samband med skadereg/e
ring. 

7. Undantaget från skatteplikt en
ligt 8 § 5 gäller 

a) upplåtelse eller ö1·erlåtelse lll' 

rättighet som omfattas av 1, 4 eller 5 § 
lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk, dock 
inte såvitt avser reklamalster eller sys
tem och program för awomatisk da
tabehandling och inte heller film. vi
deogram eller annan jämförlig upp
tagning som a1·ser information, 

b) överlåtelse eller import av så
dant alster av bildkonst som avses i 1 
§ nämnda lag och som ägs av upp
lwvsmwrneri eller dennes diids/Jo, 

c) en utövande konstnärs framfö
rande a1· ett litterärt eller konstnärligt 
verk samt rättighet ifråga om ljud- el
ler bild upptagning av sådant framfö
rande, 

d) biograf-, teater-. opera-. balett
och därmed jämförliga föreställ
ningar. 

e) biblioteksverksamhet i form av 
tillhandahållande av böcker, tidskrif
ter, tidningar, ljud- och bildupptag
ningar, reproduktioner al' bildkonst 
samt bibliografiska upplysningar, 

fJ arkivverksamhet i form av för
varing och tillhandahållande av ar
kivhandlingar och uppgifter därur, 

g) museiverksamhet i form a1• ut
ställning för allmänheten och tillhan-
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Nuvarande lydelse 

Undantaget för aJlmän nyhetstid
ning gäJler sådan publikation av 
dagspresskaraktär som normalt ut
kommer med minst ett nummer 
varje vecka. 

Undantaget för periodisk publika
tion under 6 gäJler svenskt och ut
ländskt alster av angivet slag, som 
enligt utgivningsplan utkommer 
med normalt minst fyra nummer om 
året. Till sammanslutning med hu
vudsakligt syfte att verka för idrotts
ligt ändamål hänföres endast sam
manslutning som är ansluten tiJI Sve
riges riksidrottsförbund eller 
Svenska korporationsidrottsförbun
det eller är representerad inom Sve
riges olympiska kommitte. Som för
svarsfrämjande sammanslutning 

Föreslagen lydelse 

dahållande al' föremål för utställ
ning. 

8. Undantaget enligt 8 § 6 för fas
tiglzetsupplåtelse omfattar också upp
låtarens tillhandahållande av gas, 
~'atten, elektricitet och ~'ärme som 
sker som ett led i fastighetsupplåtel
sen. Detsamma gäller tillhandahål
lande av nätutrustning för mottag
ning av radio- och televisionssänd
ningar. 

Undantaget gäller inte vid 
a) sådan upplåtelse för vilken 

skattskyldighet medgivits enligt 2 § 
tredje stycket, 

b) upplåtelse eller överlåtelse av 
rätt till jordbruksarrende, avverk
ningsrätt och annan jämförlig rättig
het, rätt att ta jord, sten eller annan 
naturprodukt samt rätt till jakt, fiske 
eller bete, 

c) rumsuthyrning i hotellrörelse el
ler liknande verksamhet samt upplå
telse av campingplats och motsva
rande i campingverksamhet, 

d) upplåtelse al' parkering5plats i 
parkeringsverksamhet, 

upplåtelse för fartyg eller luftfartyg 
av hamn eller flygplats, 

upplåtelse av förvaringsbox, 
upplåtelse av utrymme för reklam 

eller annonsering på fastighet, 
upplåtelse av byggnad eller mark 

för djur. 
9. Undantaget för allmän nyhets

tidning i 8 § 9 gäJler sådan publika
tion av dagspresskaraktär som nor
malt utkommer med minst ett num
mer varje vecka. 

JO. Undantaget för periodisk pub
likation i 8 § 10 gäller svensk och ut
ländsk publikation, som enligt utgiv
ningsplan utkommer med normalt 
minst fyra nummer om året. Till 
sammanslutning med huvudsakligt 
syfte att verka för idrottsligt ända
mål hänförs endast sådan som är an
sluten till Sveriges riksidrottsför
bund eller Svenska korporationsid
rottsförbundet eller är represente
rad i Sveriges olympiska kommitte. 
Som försvarsfrämjande samman
slutning räknas endast sådan som 
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Nuvarande lydelse 

räknas endast sa111manslw11i11g som 
anges i l § kungörelsen ( 19711:301) 
om frivillig försvarsverksamhe! eller 
som har till uppgift att stödja hem
värnets verksamhet. 

Undantaget för mym gäller i111e 
guldmynt präglade efter den 1 ja
nuari 1967 som omsätts efter siu me
tallviirde. 

Föreslagen lydelse 

anges i I § kungörelsen ( 1970:30 I) 
om frivillig forsvarsverksamhet eller 
som har till uppgift att stödja hem
värnets verksamhet. 

11. Undantagen i 8 ~ 9-12 omf au ar 
. iil·en publikation i form a1· radiotid

ning eller kasseuidning. 

till 14 fX 
I vederlaget eller saluvärde! in räk- I vederlaget, saluvärdet eller in-

nas mervärdeskatt och annan statlig kiJp.1Tiirdet inräknas varje annan 
skatt eller avgift. statlig skatt eller avgift iin merviirde

skau. 
Med vederlag avses vid omsiittning mot kontant betalning den erhållna 

likviden minskad med rabatt som direkt avgår fr;'\n likvi<len och vid annan 
omsättning det pris som överenskommits vid avtalets ingf1ende enligt utfär
dad faktura eller annan handling. I vederlaget skall inräknas avbetalningstill
lägg och varje annat pristillägg som skall erliiggas av köparen enligt avtalet 
utom ränta. 

Vid beräkning av beskattningsvärde eller sk<!ttepliktig omsättning får av
drag icke göras för s.k. villkorlig rabatt som utg<i: vid betalning inom viss tid. 
Ej heller får avdrag göras för diskonto vid disko:1ll:ring av kundväxel. 

Vid omsättning som innebär att ny eller renowrad bilmotor lämnas till 
bestämt pris mot alt en renoveringsbar bilmotor av samma slag tages i byte 
utan särskild viirdering, skall i beskattningsvärdet icke inräknas något värde 
för den inbytta motorn. Vad nu sagts gäller även vid annan jämförlig omsätt
ning. 

Varas saluvärde bestämmes enligt 
ortens pris enligt samma grunder 
somföreskri1•es i kommunalskattela
gen. 

Vid sådan försäljning av vara i för
ening med varans imnontering i fas-
tighet som ej utgör byggnads- eller 
anläggni11gsentrepre11ad och ej ingår 
såsom ett led i sådan entreprenad, ex-
empelvis försäljning i f öre11ing med 
inmontering av enbart spis eller kyl-
skåp, utgöres beskattningsvärdet av 
hela vederlaget. Uuages särskild er-
sättning för inmonteringen, bestäm-
mes beskauningsvärdet för denna del 
av vederlaget enligt vad som gäller 
för tjänst som a~·ser fastighet. 

Vid skauepliktig omsiillning a1· in
vemarium eller amwn tillgång som 
tillhör 1·erksamhet 111gört:s heskatt-

28 Senaste lydelse 1985: 1116. 

3 Riksdaxen 1989190. I sam/. Nr I 11 

Med saluvärde avses marknads
i·ärde enligt kommunalskattelagen, 
om inget annat följer av sjunde och 
åttonde styckena. 

R!illelse: S. 37 rad 14 Står: 2-5 Rättat till: 2-6 
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Nuvarande lydelse 

ningsviirdet alltid m· 1·cdcrlage1 eller 
saluviir<kt eller, i fråga 0111 111onte
ring.1fiirdigt hus, 60 procent av veder-
laget eller sa/111·iirdc1. 

Utgår gemensamt vederlag vid 
omsiittning av varor eller tjiinstcr, 
för vilka olika regler för beska11-
11ingsl'iirdets best1/1111m111llc giillcr el
ler av vilka en del icke iir skatteplik
tiga, bestiims beskattningsv:irdet ge
nom uppdelning av vederlaget cftt'r 
skälig grund. Motsvarande giiller sa
luvärde vid uttag. 

Föreslagrn lydelse 

Utgär gemensamt vederlag vid 
omsi"tttning av varor eller tFinstcr. av 
vilka en del inte iir skattepliktiga, be
stiims beskattningsviirdl'I genom 
uppdelning av vederlaget efter sb
lig grund. Motsvarande giiller salu
viirdt• vid uttag. 

Vid uttag av tjiinst som avser fastight!t anses saluvärdd motsvara summan 
av nedlagda kostnader jämte r:inta på eget kapital och v:irdct av den skatt
skyldigcs eget arbete. 

Med 111on1cri11g.1fiirdig1 hus f<"irstäs 
hus anett för stac/igl'lll"lllllli· hruk, 
som för uppförwllle på ji1s1 grund le-
1·ereras untingen i form m· fiirdig
stiillda byggnadsclemrnt, innefat
tande ji1llstii11dig sars 111· bjiilklags-, 
vägg- och 1akko11struktio11er, ii1·e11 
med tillhörande />ek/iidnads- och iso
leringsmaterial, samt bygg11ads
s11ickerier. eller på 111ots1·arw1de siill 
fiirdig1110111erar. 

Vid omsiittning enligt punkt 2 
första stycket f) av anvisningarna till 
2 ~ anses som hcskattningsviirdc ett 
belopp som överensstämmer med 
det schablonvärde som enligt 5 ~ la
gen ( 1984:668) om uppbörd av soci
alavgifter frfin arbetsgivare har fast
ställts i friiga om tillhandahållande 
av bilförm{m åt anstiilld. 

Vid oms:ittning enligt punkt 2 
första stycket g) av anvisningarna till 
2 * anses. s1h·i11 111·.l"<'r 11y11jandc 111· 

personbil för prim/ bruk, som be
skattningsviirde ett belopp som 
övercnsstfönmcr med det schablon
värde som enligt 5 * lagen 
(1984:668) om uppbörd av socialav
gifter fdn arbetsgivare har faststiillts 
i fr{1ga om tillhandahitllandc av bil
förm{m åt anstiilld. 

till 16 §~'' 
Faktura. avriikningsnota eller 

motsvarande handling skall utöver 
bcskattningsvärde och skattebelopp 
innehålla uppgift om utställarens 
och mottagarens namn och adress 
eller annan för identifieringen glld
tagbar angivelse. tran~aktionens art 
samt platsen för varans mottagande. 
I en sådan handling skall ocks{t an
ges registreri11g.1·1111111rer för den som 

Faktura. avriikningsnota eller 
motsvarande handling skall utöver 
beskattningsviirde och skattebelopp 
inneh:1lla uppgift om utst:illarens 
och mottagarens namn och adress 
eller annan for identifieringen god
tagbar angivelse, transaktionens art 
samt platsen for varans mottagande. 
I en s;idan handling skall ocks~i an
ges den skanskyldiges rcgistrai11gs-

2'' Senaste: lyJL'isc: llJX6: l2X'J och prnpllsitiPn 19X'Ji90:7-1. 
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Nurnrande lydelse 

iir rcdoris11i11gsskyldig för omsä11-
11i11gc11. Skattemyndigheten far. när 
det finns siirskilda skäl, medge att 
uppgi/i um l"<'gistrcringsnumret ute
liimnas i en avriikningsnota som 
uppriitt;is av köparen. Vid förvärv 
som avses i 17 * .sjiille stycket skall 
handlingen inneh;llla uppgift om säl
jarens personnummer eller organi
sationsnurnmer eller, om s[idant 
nummer saknas. en likvärdig upp
gift. 

Föreslagen lydelse 

nummer. Den som inte är registrerad 
enligt 19 §skall ange person- eller or
ganisationsnummer. Skattemyndig
heten för. när det finns särskilda 
skäl, medge att nummeruppgiften 
utelämnas i en avräkningsnota som 
upprättas av köparen. Vid förvärv 
som avses i 17 §al/onde stycket skall 
handlingen innehålla uppgift om säl
jarens personnummer eller organi
sationsnummer eller, om sådant 
nummer saknas, en likvärdig upp
gift. 

till 17 § 30 

Avdr~l!! för ingi1endt: skatt skall Avdrag för ingäende skatt skall 
styrkas av skattedebitering på in- styrkas av skattedebitering på in-
köpsfaktura. avriikningsnota eller köpsfaktura, avräkningsnota ellt:r 
motsvarande handling. Detta gäller motsvarande handling. Detta gäller 
dock inte om siiljaren enligt 16 § dock inte om säljaren enligt 16 § 
tredje ~tycket är undantagen från tredje stycket är undantagen från 
skyldighet att pt1 sadan handling skyldighet att på sådan handling 
ange sk<t!tens helopp och inte heller ange skattens belopp och inte heller 
vid i11kiip frå11 detaljlwndeln. om ve- vid omsiillni11g enligt 16 § andra 
derlagct understiger 200 kronor. stycket i detaljhandel eller därmed 
Riitt till avdrag för ingacnde skatt jämförlig verksamhet, om vederlaget 
som anges i 17 * .1jii1te stycket före- understiger 200 kronor. Rätt till av-
ligger endast om köpe handlingen in- drag för ingående skatt som anges i 
nehitller sadan uppgift som avses i 17 § åttonde stycket föreligger en-
anvisningarna till 16 § sista mc- dast om köpehandlingen innehåller 
nmgen. sådan uppgift som avses i anvisning

arna till 16 §sista meningen. 
Avdr;igsriitten för ingticnde skatt pft driftkostnader för personbil eller mo

torcvk.::I som utgör inventarium i skattskyldigs verksamhet eller som förhyrs 
för l;ruk i si1dan verhamhet omfattar alla sådana kostnader oavsett om for
donet helt eller endast delvis används i verksamheten. Anviinds personbil 
eller motorcykel. som har förhyrts för annat ändamål än yrkesmässig återut
hyrning. i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighct 
föreligger avdragsriitt för .SO procent av den ingftcnde skatt som belöper pa 
hyran. Avser ingiicnde skatt i annat fall endast delvis s;ldant förvärv som om
fattas av avdragsrätten eller endast delvis verksamhet som medför skattskyl
dighet elk:r verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, skall be
loppet av den avdragsgilla ingående skatten bestämmas genom uppdelning 
efter skälig grund när annat ej följer av 18 §tredje stycket. 

Kan det styrkas att vid leverans av vara till skattskyldig här i landet skatt 
erlagts fiir utliindsk ej skattskyldig leverantörs räkning vid varans införsel, 
fiireliggcr anlragsrätt för köparen med belopp motsvarande den av tullmyn
dighet~n uttagna skatten, om avdragsrätt förelegat om köparen själv erlagt 
skatten. 

Awlragsriitten for ingående skatt på jordbruksarrcndc omfattar hela skat
kn. ;1vcn um i arrendetingar värdet av bostad. 

"'Srna,tc lydcbc 1985:1116. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Finansieringsföretag iiger rätt till avdrag för ingäende skatt som hänför sig 
till värdet av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget när det kan 
visas att köparen helt saknat rätt till avdrag för ingående skatt som hänför 
sig till dennes förvärv av varan. 

Skattskyldigs avdragsrätt omfattar även ing[1ende skatt som hänför sig till 
avhjälpande av skada som han vMlat i sin verksamhet. 

Förvärv eller införsel för verksam- Förvärv eller import för verk"sam-
het föreligger även när skattskyldigs het föreligger även när skattskyldigs 
kostnad härför bestrides av skade- kostnad härför bestrides av skade-
vållande eller försiikringsgivare. 

Har fastighetsägare inom tre är 
från utgången av det kalenderår un
der vilket utförts ny-, till- eller om
byggnad av fastighet medgivits 
skattskyldighet för uthyrning eller 
upplåtelse av fastigheten eller del 
därav enligt 2 s fjärde stycket får han 
vid redovisningen av skatt avdraga 
ingående skatt som hänför sig till 
byggnadsarbetena till den del de av
ser lokaler, som upplåts för verksam
het som medför skattskyldighet enligt 
denna lag. 

En fastighetsägare får, i den mån 
han är skattskyldig för uthyrning el
ler upplåtelse av fastighet eller del 
därav enligt 2 s fjärde stycket, inom 
tre år från förvärvet dra av den skatt 
som upptagits i ett av säljaren utfär
dat intyg enligt 16 s femte stycket. 
Motsvarande gäller, om fastigheten 
används i annan verks<1mhet som 
medför skattskyldighet enligt denna 
lag. 

vållande eller försäkringsgivare. 
Har fastighetsägare inom tre år 

från utgången av det kalenderår un
der vilket utförts ny-, till- eller om
byggnad av fastighet medgivits 
skattskyldighet för uthyrning eller 
upplåtelse av fastigheten eller del 
därav enligt 2 §tredje stycket får han 
vid redovisningen av skatt avdraga 
ingående skatt som hänför sig till 
byggnadsarbetena till den del de av
ser lokaler, som anges i 2 * tredje 
stycket. 

En fastighetsiigarc för. i den mån 
han är skattskyldig för uthyrning el
ler upplåtelse av fastighet eller del 
därav enligt 2 *tredje stycket, inom 
tre är från förvärvet dra av den skatt 
som upptagits i ett av siiljaren utfär
dat intyg enligt 16 § femte stycket. 
Motsvarande gäller, om fastigheten 
används i annan verksamhet som 
medför skattskyldighet enligt denna 
lag. 

till 19 § 

Skattskyldig anses dri1'a 1•erksam
het i det län, där l'erksamhetens sty
relse har sitt siite eller, om säte för 
verksamheten ej bestämts eller sty
relse ej fin11es, där verksamhete11 dri-
1·es från fast driftställe eller, om så
dant driftställe ej finnes, där de11 
skattskyldige är bosatt. 

Utländsk företagare, som enligt 
punkt 1 sjiitte stycket av anvisning
arna till 2 § skall företrädas av repre
sentant. a11ses dri1·a 1•erksa111het i det 
län. där representantens 1·erksa111het 
anses bedriven e11ligt första stycket. 

Utländsk företagare, som enligt 
punkt I tionde stycket av anvisning
arna till 2 §skall företrädas av repre
sentant. skall anmäla sig för registre
ring i det län. där representantens 
hemortskommun är belägen. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

till22§ 31 

Om skattskyldig regelmässigt upprättar kortperiodiska bokslut kan skatte
myndigheten medge att rcdovisningsperiod om en eller tvii månader far för
kortas eller förlängas med ett mindre antal dagar. Deklaration skall dock 
även i sådant fall lämnas inom den för perioden föreskrivna ordinarie tiden. 

Deklaration som avser redm·is- Deklaration som avser helt kalen-
ning~perioden juli-december eller derår får lämnas senast den 5 april 
helt kalenderår får lämnas senast året därpå. 
den 5 april året därpå. 

Deklaration för redovisningsperiod som går till ända den 30 juni får läm
nas senast den 20 augusti. 

1. Denna lag träder i kraft den I januari 1991. om inte annat framgår av 
punkterna 2-6 nedan. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om för
hållanden som hiinför sig till tiden före ikraftträdandet. 

2. De nya föreskrifterna i 18 a §första stycket samt. i fråga om staten, 2 § 
tredje stycket, 17 §andra stycket och 60 §tredje stycket 1 tillämpas från in
gången av juli manad 1991. 

3. De beslut som regeringen meddelat med stöd av äldre bestämmelser i 
2 §tredje stycket och 12 §skall inte gälla efter utgången av år 1990. De beslut 
som regeringen meddelat med stöd av äldre bestämmelser i punkten 1 
nionde stycket av anvisningarna till 2 §skall inte gälla efter utgången av juni 
månad 1991. 

4. Avdrag medges inte för ingående skatt som hiinför sig till förvärv eller 
hyra av en vara. om den skattskyldige enligt äldre bestämmelser skulle ha 
saknat rätt till avdrag och varan har ägts av den skattskyldige vid något till
fälle under de senaste två åren före ikraftträdandet. 

5. En kommun har inte rätt till avdrag enligt 18 a § andra stycket för skatt 
som hänför sig till förvärv av en vara som levererats till kommunen före den 
1 januari 1991. Detsamma gäller för skatt som hänför sig till tjänst avseende 
uthyrning av en vara till en kommun. om kommunen tagit varan i bruk eller 
i besittning före den l januari 1991. I fråga om skatt på sådana varor eller 
tjänster föreligger avdragsrätt för kommun endast i den mån detta följer av 
17-18§§. 

6. De nya föreskrifterna i 13 §, 17 § åttonde stycket. 58 § såvitt avser hän
visningcn till 13 §. 59 § utom den om monteringsfärdigt hus samt anvisning
arna till 14 §första stycket ti!Himpas först friin den 1 januari 1992. 

·
11 Sc>na~te lyJcl~c 1986: 1289 nch prop,1sition 1989/lJ0:74. 
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2 Förslag till 
Lag om upphävande av vissa författningar på 
mervärdeskattcområdet 

Härigenom föreskrivs att följande författningar skall upphöra att g;illa vid 
utgången av år 1990, nämligen 

1. Förordningen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall 
vid utförsel, 

2. Förordningen ( 1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för 
hamn- och flygplatsverksamhet, 

3. Regeringens beslut den 7 maj 1975 om undantag från skatteplikt till 
mervärdeskatt för vissa luftkuddcfarkoster, 

4. Regeringens beslut den 5 april 1979 om undantag från skatteplikt till 
mervärdeskatt för doktorsavhandlingar. 

De upphiivda författningarna giillcr dock fortfarande i fräga om förh{11lan
den som hänför sig till tiden före den I januari 1991. 
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3 Förslag till 
Lag om särskilt bidrag till kommuner 

l-liirigenom föreskrivs följande 

1 § Statsbidrag utg{ir till en kommun för att kompensera denna för de ökade 
kostnader som till följd av bestiirrnneberna om mcrviirdeskatt uppkommer 
vid upphandling i jiimförclsc med egen verksamhet inom sjukvärd. tand
värd. social omsorg och utbildning. s,~1dant bidrag till kommun utgår även då 
en kommun liimnar bidrag till niiringsidkare för dennes verksamhet inom 
niimnda omräden. 

Med kommun förstiis i denna lag primärkommun och landstingskommun. 

2 § Bidragsbeloppct beriiknas enligt schablon. Regeringen eller myndighet 
som regeringen bestiimmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen 
och om förfarandet för ansökan .om bidrag. 

3 § Skattemyndigheten beslutar om bidrag. Dess beslut överklagas till riks
skatteverket. Riksskatte\·erkets beslut far inte överklagas. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1991. 
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4 Förslag till 
Lag om ~indring i uppbördslagen ( 1953:272) 

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

dels att i 68 § 2 och 6 mom. samt 84 § orden "överskjutande preliminär 
skatt"' skall bytas ut mot "överskjutande skatt"', 

dels att 1 §. 2 § 1 och 2 mom., 13 § 1 mom., 27 § 2 och 3 mom., 68 § 1 och 
4 mom., 69 § I och 2 mom. och 70 § 2 mom. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Med skatt förstt1s i denna lag, om 
inte annat anges, statlig inkomst
skatt, statlig förmögenhetsskatt, ut
skiftningsskatt, ersättningsskatt. 
kommunal inkomstskatt. skogs
värJsavgift. vinstdelningsskatt. sär
skild vinstskatt, egenavgifter enligt 
lagen (1981:691) om socialavgifter, 
statlig fastighetsskatt. skattetillägg 
och förseningsavgift enligt taxe
ringslagen (l 990:00) samr annuitet 
p<'i avdikningslån. · 

Föreslagm lydelse 

Med skatt först{1s i denna lag, om 
inte annat anges, statlig inkomst
skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut
skiftningsskatt, crsättningsskatt, 
kommunal inkomstskatt, skogs
v[1rdsavgift, vinstdelningsskatt, sär
skild vinstskatt. egenavgifter enligt 
lagen (1981 :691) om socialavgifter. 
statlig fastighctsskatt, skattetillägg 
och förseningsavgift enligt taxe
ringslagen ( 1990:00), annuitet på av
dikningsl{m .1w111 merriirdeska{{ i ji1// 
som a1·scs i 21 .~lagen ( 1968:430) om 
men-iirdeskalf. 

Regeringen får, om särskilda omständigheter föranleder det. föreskriva 
att i samband med uppbörden av skatt skall uppbäras ~iven andra avgifter än 
sadana som anges i första stycket. Har sädan föreskrift meddelats skall. om 
inte annat anges. vad i denna lag stadgas angående skatt tilHimpas beträf
fande den avgift som avses med föreskriften. 

1 mo m . 3 Betecknin_gar som an
vänds i kommunalskattelagen 
(1928:370). lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt, lagen 
( 1947:577) om statlig förmögenhets
skatt eller taxeringslagen ( 1990:00) 
har samma betydelse i denna lag, om 
inte annat anges eller framgt1r av 
sammanhanget. 

2 mvm. 4 I denna lag förstås med 
slutlig skatt: skatt som har på

förts vid dc:n arliga debiteringen på 

2 § 

1 mo m . Beteckningar som an
vänds kommunalskattelagen 
( 1928:370). lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt. lagen 
( 1947:577) om statlig förmögenhets
skatt. taxering.slagen ( 1990:00) eller 
lagrn (]968:430) 0111 merriirdeskatt 
har samma betydelse i denna lag, om 
inte annat anges eller framg[ir av 
sammanhanget. 

slutlig skatt: skatt som har på
förts vid den i1rliga debiteringen p<1 

1 Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771 
68 § 2 morn. !'18(1: 1288 och proposition 1989;'10:74 
68 § 6 rnom. 1985:404 
f4 *med nuvarandt" lydelsc avses lydt:lse enligt pwposilion 198'J:90:74. 
- Senaste lydelse 1989:.'\49 och proposition 1 '11''1!'111:74. 
'Senaste lydelse 1980:1288 och proposition 1989:'90:74. 
•Senaste lydelse 1984:669 och proposition l91\9ilJ0:74. 

Prop. 1989/90:111 

40 



Nuvarande lydelse 

grund av skattemyndighets beslut el
ler p<I grund av annat beslut. som en
ligt giillandc föreskrifter skall beak
tas vid si\clan debitering, och återstår 
efter iakttagande av bestiimmel
serna om nedsättning av skatt enligt 
4 mom. samt2 §lagen (1978:423) am 
skattelättnader för rissa sparformcr 

Föreslagen lydelse 

grund av skattemyndighets beslut el
ler pli ·grund av annat beslut, som en
ligt giillande föreskrifter skall beak
tas vid s[!dan debitering, och återstår 
efter iakttagande av bestämmel
serna om nedsättning av skatt enligt 
4 mom. samt 3§ lagen (1982:1193) 
om skattereduktion för fackföre-

och 3 § lagen ( 1982: 1193) om skatte- ningsavgift; 
reduktion för fackföreningsavgift; 

preliminär skatt: i 3 *nämnd skatt, som betalas i avräkning pil slutlig skatt; 

kvarsU1ende skatt: skatt. som 
återstar att betala. sedan preliminär 
skatt har avräknats från slutlig skatt: 

överskj111ande ingående 
mcrviirdeskatt: den del a1• inga
ende merriirdeskatt som åter.\'/år se
dan wgäende nu:rviirdeskatt avräk-
mils; 

kvar st t1 ende skatt: skatt, 
som återst~ir att bdala. seuan preli
minär skatt och Öl'erskjwa11de ingå
ende men·iirdeskall har avräknats 
frän slutlig skatt; 
överskjulande skall: sådan pre
liminär skatt och ö1-erskjwande ingå
ende merviirdeskatt som ii1·erstiger 
slwlig skatt; 

tillko111ma11de skall: skatt ~om skall betalas p{1 grund av cftertaXl'ring eller 
enligt beslut om debitering sedan p<'1föringe11 av slutlig skatt har avslutats; 

krarskatteargiF: avgift enligt 27 S 3 mom.; 
re.1pirrii111a: ränta enligt 32 *; 
a11s1åndsrä111a: ränta enligt 49 § 4 ml1m.; 
ö-skatterii111a: ränta enligt 69 ~ I mom.: 
res1i1111ionsrä111a: riinta enligt 6') * 2 mom.: 
skatteredukrion: nedsiittning av skatt enligt 4 mom.: 
i11ko111srilr: det kalenJeri1r. som närmast har fi.ireg{1tt taxeringsaret: 
11pphördsär: tiden frtm och med februari månad ett är till och med januari 
månad det följande året: 
11pp/Jördsmä11ad: varje mimad under uppbi.in.kll'et; 
g(fi skal/skyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 * 1 mom. 
kommunalskattclagen ( 1928:370) och 11 § I mom. lagen (1947:576) om 

statlig inkomstskatt: . 
ogifl skarrskyldig: annan skattskyldig fysisk person iin nyss har sagts. 

IH 
11110111.' Preliminiir B-skatt skall tas ut med belopp motsvarande 120 procent 
av den slutliga skatt som har p:'tförts den skattskyldige äret före inkomsti1ret. 
Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debiterade il-skatten tas 
prelimin~ir B-skatt ut med I IO procent. 

Preliminiir il-skatt enligt ftirsta stycket för inte tas ut med li1gr.: belopp 
~in som mots\·arar den pr.:limin~1ra B-sL1tt som har dehilL'rah for i1ret före 
inkomst<ht'l. 

; SL·naslc lydl'bl' l'JXX: 1525 och pniposition l<JX<J;l)ll:7.f. 
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13estiimmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminiir B
skatt skall beriiknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller 
niir annars siirskilda omständigheter föreligger. 

I den slutliga skatt som avses i I den slutliga skatt som avses i 
första stycket skall inte inriiknas ut- första stycket skall inte inräknas ut-
skiftningsskatt. ersiittningsskatt, skiftningsskatt, ersättningsskatt, 
skattctilHigg eller förseningsavgift skattetillägg eller förseningsavgift 
enligt taxeringslagen ( 1990:00) eller enligt taxcringslagen (1990:00). 
sadan i denna lag inte omnämnd men·iirdeskalt enligt lagen 
skatt eller avgift. vilken har pMörts (1968:430) om men·iirdeskatt eller 
enligt bestiimmelse i annan författ- sådan i denna lag inte omnämnd 
ning. skatt eller avgift, vilken har påförts 

enligt bestämmelse i annan författ
ning. 

Vid beriikning av preliminiir B-skatt skall, om möjligt. hänsyn tas till prcli
miniir A-~katt som den skattskyldige kan ha att betala p{1 grund av förord
nande enligt 3 ~ 3 mom. andra stycket. 

27* 
2 1110111." Vid debitering av slutlig skatt skall skattskyldig gottskrivas: 

1) debiterad preliminär B-skatt: 
2) si1dan prcliminiir A-skatt. som 

den skattskyldiges arbetsgivare i 
strid mot denna lag eller med stöd av 
lagen meddelade bestiirnmelser un
derbtit att innd1alla genom skatte
a\'drag nch som till följd härav fast
stiillts till betalning: samt 

3) annan iin under I) och 2) av
sedd preliminiir skatt. som av den 
skattskyklige erlagts. 

3 mo m. 7 Överstiger skattskyldigs 
slutliga skatt den preliminiira skatt 
som han har betalat senast den 18 ja
nuari ~1ret efter inkomstiiret och den 
preliminiira ~katt som skall gottskri
\'as honom enligt 2 moni. I eller 2. 
skall den skatt~kyldige betala en av
gift (kvarskatteavgift) pit det 
överskjutande beloppet. Kvarskat
teavgift utgår med tvä procent pi\ det 
överskjutande beloppet till den del 
det har tiickts av preliminär skatt 
som har betalats senast den 30 april 
aret efter inkomst{1rct och med tio 
procent på resterande del. Om sär-

"Senaste lnkbc 197..\:771. 

2) sadan preliminär A-skatt. som 
den skattskyldiges arbetsgivare i 
strid mot denna lag eller med stöd av 
lagen meddelade bestämmelser un
derlåtit att innehålla genom skatte
avdrag och som till följd härav fast
ställts till betalning: 

3) annan iin under 1) och 2) av
sedd preliminiir skatt. som av den 
skattskyldige erlagts; samt 

4) ih·erskj111ande ingående mer
t•iirdeskatt. 

3 mo m. Överstiger skattskyldigs 
slutliga skatt, ejier al'llrag fiir öi-er
skjlllandc ingående mcfl'ärdeskatt, 
den preliminära skatt som han har 
betalat senast den 18 januari iiret ef
ter inkomstaret och den preliminära 
skatt som skall gottskrivas honom 
enligt 2 mom. I eller 2. skall den 
skattskyldige betala en avgift 
(kvarskatteavgift) pa det över
skjutande beloppet. Kvarskatteav
gift utgär med två procent på det 
överskjutande beloppet till den del 
det har täckts av preliminär skatt 
som har betalats senast den 30 april 

7 Senaste l~·lklsi: l 988: l 525 och proposition l 989i90:7..\. 
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skild beriikning i vissa fall föreskrivs året dter inkomstäret och med tio 
i 4 mom. procent pt1 resterande del. Om siir

skild beräkning i vissa fall föreskrivs 
i4mom. 

Avgift. i förekommande fall dter avdrag för ö-skatteriinta. pMörs inte om 
beloppet understiger femtio kronor. Vid beräkningen av avgiften gäller 

att i den slutliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift 
enligt taxeringslagen ( 1990:00): 

att avgift inte skall beräknas p~1 

överskjutande belopp till den del det 
uppgiH till högst 20 000 kronor och 
har betalats senast den·30 april i1ret 
efter inkomståret: 

att avgift inte skall beräknas pii 
överskjutande belopp till den del det 
uppgt1r till högst den 111en•ärdeskatt 
som <ll'.\'e.1· i I .~ j()rsta stycket jiimte 
20000 kronor och har betalats senast 
elen JU april i1ret efter inkomstäret: 

att belopp. som avgiften skall beriiknas p<~t. avrundas till niirmast liigre 
hundratal kronor. 

Ändras debitering eller tillgodo
riikning av preliminiir skatt eller de
biteras tillkommande skatt. görs ny 
beriikning av kvarskatteavgift. Av
giften bestiims cfarvid till belopp som 
skulle ha utg.Cttt. om beriikningen 
gjlJrts vid den ;irliga debiteringen av 
motsvarande slutliga skatt. 

Ändras debitering eller tillgodo
riikning av preliminiir skatt eller 
Öl'erskjlllande ingående men·iirde
skatt eller debiteras tillkllmmande 
skatt. görs ny beriikning av kvar
skatteavgift. Avgiften bestäms cliir
vid till belopp som skulle ha utgittt. 
om beräkningen gjorts vid den t1rliga 
debiteringen av motsvarande slut-
liga skatt. 

Bestiimmelserna i denna lag om kvarsti1ende skatt och tillkommande skatt 
skall tilWmpas pi1 kvarskatteavgift om inte annat anges. 

68 ~ 
mo m." Överstiger erlagd preli

miniir skatt motsvarande slutliga 
skatt clkr har genom skatteavdrag 
enligt 40 ~ 2 mom. andra stycket in-

1 mo 111. Överstiger erlagd preli
miniir skatt och <J1·erskjwa11dc ini;1/
cnde 111al'iirdt!ska11 motsvarande 
slutliga skatt eller har genom skatte-

neh<"illih mer ~111 som svarar mot den avdrag enligt 40 ~ 2 mom. andra 
skattskyldige pi1fl>rd kvarst{1ende stycket inneh;tllits mer iin sllm sva-
skatt. skall den ~kattemyndighet rar mot den skattskyldige pitförd 
som debiterat skatten. skyndsamt kvarst:'icmk skatt, skall den skatte-
ombesörja att det överskjutande be
loppet ;Herbetalas till den skattskyl
dige. Aterbetalning av ÖVL'rskju
!andL' preliminär skatt skall dock ske 
endast om skatten tillsammans med 
ö-skattcriinta. i förekommande fall 
efter avdrag for kvarst[iencle skatt 
och kvarskatteavgift. uppgär till 
minst tjugofem kronor. 

myndighet som debiterat skatten. 
skyndsamt (>111besörja att det iivcr
skjutandc beloppet i1terbetalas till 
den skattskyldige. Aterbetalning av 
överskjutande skatt skall dock ske 
endast 0111 skatten tillsammans med 
ö-skatteriinta. i förekommande fall 
efter avdrag för kvarsU1ende skatt 
llCh kvarskatteavgift. uppgilr till 
minst tjugofem kronor. 

EftL'r böl ut. som a\·ses i 45 ~ 2 1110111 .. 'kall skattemyndigheten utbetala i 
beslutet angivet belopp. Detsamma giiller belopp. som anges i beslut enligt 
45 ~ 3 nHHn .. i den m;111 bcluppet inbetalats. 

'\kd 1111\·aranck lyJ..:lse avse' lydelse enligt pn.ipnsitio11 19X9!9ll:7..\. 
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Regeringen for förordna art s1ldan iircrberalning av skatt som avses i första 
stycket, för wrkställas av annan iin skattemyndighet. 

4 mom. 9 Har skattskyldig. sum enligt 1 eller 2 mom. :ir berättigad fä till
baka erlagt skattebelopp eller som iir beriittigad till riinta enligt 69 § I mom .. 
inte betalt honom påförd skall inom i denna lag föreskriven tid, äger han 
utfa endast vad som överstiger det obetalda bdoppet och den restavgift som 
belöper på detta. Aterstoden skall gottskrivas honom till betalning av den 
obetalda skatten och restavgiften samt i förckommande fall tillställas annan 
skattemyndighet med tillämpning av bestämmelserna i 31110111. 

Vad i föregående stycke stadgas Vad i föregående stycke stadgas 
skall oeks[i tillämpas dä skattskyldig, skall ocks;'1 till:impas dii skattskyldig. 
vilken enligt I mom. :ir beriittigad fa vilken enligt I mom. är berättigad fä 
tillbaka erlagd preliminär skatt eller tillbaka erlagd preliminär skal\, 
ränta enligt 69 § 1 mom., h;u att be- ih·erskjutande ingårnde 111erviirde-
tala tillkommande skatt. som har de- skall eller riinta enligt 69 §I mom .. 
bitcrats p;I grund av taxering för in- har att betala tillkommande skatt, 
komst eller förmögenhet för det ;jr som har debiterats på grund av taxe-
vartill den preliminära skatten hiin- ring för inkomst eller förmögenhet 
for sig eller p[1 grund av sfalant be- eller som 111erviirdeska11 för det år 
slut om skattetillägg eller försenings- vartill den prdiminiira skatten eller 
avgift enligt taxeringslagen örerskjutande ingående merviirde-
(1990:00) som avser samma taxe- skallen hänför sig eller på grund av 
ring. Har, då återbetalning enligt såda,nt beslut om skattetillägg eller 
1 mom. skall ske, den tillkommande förseningsavgift enligt taxcringsla-
skatten inte påförts men kan med gen ( 1990:00) som avser samma 
fog antagas. att siidan skatt kommer taxering. Har, d~1 iitcrbetalning en-
at! påföras p;\ grund av beslut av all- ligt I mom. skall ske, den tillkom-
män förvaltningsdomstol i mäl om mande ~katten inte påförts men kan 
taxering eller avgift som nyss har med fog antagas. att sadan skatt 
sagts eller av skattemynLlighet om kommer att pMöras p[1 grund av bi:-
höjd debitering eller om riittdse av slut av allm:in förvaltningsdomstol i 
skattelängd, för den prcliminiira m~il om taxcring eller avgift som nyss 
skatten eller riintan innehitllas i av- har sagts eller av skattemyndighet 
vaktan på att tillkommande skatt pa- om höjd debitering dkr om r~lttelse 
förs. av skattclängd, för den preliminiira 

skatten, ii1·erskj111wule i11gäe11de 
l/l('rl'iirdeska11e11 eller riintan innc
hållas i avvaktan p{1 att tillkom
mande skatt pilförs. 

69§ 
l m om.1'' Om preliminär skatt, 

som har inbetalats eller som. utan 
att så har skett. skall gottskrivas 
skattskyldig på grund av att arbetsgi
varen gjort skatteavdrag. överstiger 
den slutliga skatten skall ränta ( ö
s katter ii n ta) beräknas pii det 
överskjutande beloppet. 

1 mom. Om preliminär skatt, 
som har inbetalats eller som. utan 
att sa har skett. skall gottskrivas 
skattskyldig på grund av att arbetsgi
vari:n gjort skatteavdrag, och över
skj111a11de ingärnde merrärdeskau 
överstiger den slutliga skatten skall 
riinta (ö-skatteriinta) heräknas 
pa det överskjutande heloppet. 

'Med nu\'arandl' lydtls(;' a\',l'~ lydl'bl' enligt pmposi1ion 198990:7-1. 
1
" Med nuvarandt: lvdds..: avses lydo:bc l'nligt proposition 19il'Ji'10:7-1. 
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Vid ränteheriikningen gäller 
att i den slutliga skatten inte inriiknas skattetillägg eller förseningsavgift 

enligt taxeringslagen ( 1990:00); 
att i den preliminära skatten inte inräknas sådan preliminär skatt som av

ses i 27 § 2 mom. 3 och som har betalats efter den 30 april i1ret efter inkomst
året; 

att det helopp som räntan skall heriiknas pa. avrundas till närmast lägre 
hundratal kronor. 

Ränta utgår för en heräknad tid av tolv månader. Har preliminiir skatt. 
som avses i 27 § 2 mom. 3. betalats efter den 18 januari året efter inkomståret 
men senast den 30 april samma tir. skall dock ränta pä sadan skatt utg;I för 
en tid av sex m{mader. 

Riinta heriiknas p[1 den del av överskjutande helopp sum inte överstiger 
20 000 kronor enligt den riintesats som motsvarar halva det av riksbanken 
fashtiillda diskonto som giillde vid utgf111gen av aret före taxeringsärct och 
pil övrig del enligt en räntesats som motsvarar fjärdedelen av Jiskontot. 

Räntesatserna hestäms till procenttal med högst en decimal. som i före
kommande fall avrundas uppåt. 

Ränta, i förekommande fall efter avdrag för kvarskatteavgift. hetalas inte 
ut nm beloppet understiger 50 kronor. 

Ändras dehitering eller tillgodo
riikning av preliminiir skatt eller de
biteras tillkommande skatt. görs ny 
heräkning av ränta. Räntan hestäms 
därvid till belopp som skulle ha ut
gätt. om heräkningen gjorts vid den 
iirliga debiteringen av motsvarande 
slutliga skatt. 

Ändras debitering eller tillgodo
riikning av prcliminiir skatt eller 
ö1·erskj11ta11de ingående merriirde
skatt dler debiteras tillkommande 
skat!, görs ny beriikning av ränta. 
Riintan bestäms därvid till belopp 
som skulle ha utgatc. om bcriik
ningen gjorts vid den :'irliga debite-

Bestiimmclscrna 
ringen av motsvarande slutliga skatt. 

i denna lag om tillkommande skatt skall tilliimpas på ö-
skatteriinta. 

2 1110111. 11 På skatt. harskatteavgift och rcspitriinta, som ;lterbetalas enligt 
68 * 2 mom .. och vid utbetalning av skatt eller riinta. som har innchallits med 
stöd av 68 * 4 mom. andra stycket. utgär riinta (restillltio11srii11t11). Restitu
tionsränta utg{tr för visst kalendenir dter en riintesats som mots\'arar halva 
det av rikshankcn fastställda diskontn snm giillde \'id utg:'ingen av niirmast 
föregi1ende kalcnderar. För tid som infaller eftt:r utg{1ngen av det i1r d?1 beslut 
om [1terbetalning fattas tillämpas dock den riintt:sats snm giiller för det i1rct. 
Riintesatscn bestiims till procenttal med högst en decimal. som i förekom
mande fall avrundas upp{1t. Riintebelopp Sl)m understiger femtio kronor be
talas inte ut. 

Vid beräkning av restitutionsriinta gäller i övrigt. 
att riinta utgi1r på helopp. som se- att riinta utg[tr på helopp, som se-

nast under taxeringsitrct har betalts nast under taxeringsaret har betalts 
som preliminär skatt, fr[m utg:'mgcn snm preliminär skatt, uch pil /Je/opp. 
av taxcrings:iret och p<'1 annat belopp so111 111·sa öi·erskjwwult• ingiicnde 
fran utgangen a\' den milnad. d:I det 11u'n·tirdeska11. frirn utgiingcn av tax-
har bctalts: crings<irct och pa annat belopp frim 

utg<·mgen av den manad, d;i det har 
hctalts; 
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att. om skatt har betalts före den uppbiirdsmanacL di1 skatten har förfallit 
till betalning. skatten anses som betald under niimnda uppbördsm{mad; 

att. om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast viss 
del av det sammanlagda skattebeloppet. det för mycket betalda beloppet av
riiknas mot det elkr de belopp som sist har betalts; samt 

att riinta utgiir till och med den m<lnad, dti beloppet iHerbetalas. 
Har beslut som föranlett restitutionsriinta iindrats pii st1dant siitt att riinta 

inte skulle ha utgi1ti eller utgillt med liigre belopp. om iindringsbeslutet hade 
beaktats vid riinteberiikningen. är elen skattskyldige skyldig att i\terhetala 
vad han s{1lunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt skall ocksä tilbmpas pi1 restitutionsriinta. 

Om restitutionsriinta i siirskilda fall föreskrivs i-W *.i mom. fjiirde stycket, 
69 a * tredje stycket nch 75 a 9 fjiirde stycket. 

7U ~ 
2 mo m. 12 Har vid granskning hus 

riksskatteverket av verkstiilld debi
tering befunnits, att skatt. kvarskat
teavgift eller riint<i blivit nbeh<"irigen 
utesluten frim debitering eller p;i
förd till för ringa belopp eller att 
skattereduktion, siirskild skattere
duktion. preliminiir skatt eller ränta 
blivit gottskriven med för högt be
lopp. skall vederbörande skatte
myndighet underrättas hiirom. Skat
temyndigheten har att verkstiilla den 
utredning i iirendet. som mi1 finnas 
erforderlig. Förcligger fiirhiillande. 
som nyss sagts. skall skattemyndig
heten. efter hlirandt· av den skatt
skyldige· niir s{1 finnes pakallat, fast
ställa det belopp denne har att er
Higga. 

2 m ll m. Har vid granskning hos 
riksskatteverket av verkstiilld debi
tering befunnits. att skatt. kvarskat
teavgift eller riinta blivit obehörigen 
utesluten fri1n debitering eller pi1-
förd till for ringa belopp eller att 
skal te reduktion. särskild skattere
duktion. preliminiir skatt, ihwskju
twule i11g1lemie men·ärdeska11 eller 
riinta blivit gottskriven med fiir högt 
belopp. skall vederhiirande skatte
myndighet underrättas hiirom. Skat
temyndigheten har att verkstiilla den 
utredning i iirendet, som må finnas 
erforderlig. föreligger förhållande. 
som nyss sagts. skall skattemyndig
heten, efter hörande av den skatt
skyldige när så finnes påkallat, fast
stiilla det belopp denne har att er-
liigga. 

Finner skattemyndighet efter anmitlan eller eljest sädan felaktighet som 
avses i fiireg;1ende stycke vara för handen eller att motsvarande felaktighet 
föreligger i beslut om arbetsgivarefö ansvarighet för arbetstagares skatt. 
skall myndigheten. efter hörande av den skattskyldige eller arbetsgivaren 
niir sa finnes pi1kallat, faststiilla det belopp denne har att erliigga. 

Uestiimmelserna i denna l<tg nm tillkommande skatt iiger motsvarande till
Himpning betriiffande belopp ~om faststiillts till betalning enligt första eller 
andra stycket. 

Denna lag triicler i kraft elen I juli 1990 och tillämpas första giingen i fråga 
om preliminiir skatt för llJ9 I och slutlig skatt p?i grund a\· 1992 ärs taxering. 

12 Senaste lydl'lsc I 9X6: I 2XX och pn1p1»ition ! 'IX'Ji'JIJ:7-l. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i taxcringslagcn ( 1990:000) 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 * taxeringslagen ( 1990:000) skall ha föl
jande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 * 
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift 

(taxering) enligt 
I. kommunalskattclagen (1928:370), 
2. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 
3. lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. 
4. lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt. 
5. lagen ( 1927:321) om utskiftningsskatt. 
6. lagen (1933:395) om ersättningsskatt. 
7. lagen (1946:324) om skogsvardsavgift, 
8. Jagen ( 1983: 1086) om vinstddningsskatt. 
9. lagen ( 1989:346) om särskild vinstskatt. 
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter 

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap. 
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål 

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol. 
Att l>estiimmelsema i denna lag 

gäller ä1·e11 i fråga om förfarandet för 
fuststiillelse 1n· merl'iirdeska11 i vissa 
fall framgdr m· 21 ~lagen (1968:430) 
om merl'iirdeskall. 

Denna Jag träder i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 ars taxering. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1990:000) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 *lagen ( 1990:000) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse. 

N111·1.m11u/e lydelse Föreslagen lydelse 

En allmän sjiilvcleklaration skall innehålla uppgifter om 
I. den skattskyldiges namn. pcrsonnummt:r t:ller organisationsnu.mrner. 

postadress och hemortskommun, betriiffande utlänning nationalitet, beträf
fande utländsk juridisk person det land. där styrelsen haft sitt säte. samt be
träffande skattskyldig som bara under n!tgon del av beskattningsaret varit 
bosatt i Sverige. uppgift om den tid som han haft bostad här, 

2. alla skattepliktiga forv;irvsbllor: därvid skall i fråga om förvärvskälla, 
i vilken skattepliktig fastighet ing!ltt, särskilt anges 

a) beskaffenheten av den skattskyldiges innehav av fastigheten. 
h) fastighetens taxcringsv;irdc äret näst före taxering~:1ret eller, om något 

si1dant inte varit fastställt det f1ret. dess antagliga värde vid taxeringsiirets 
ingång. samt 

c) om fastigheten inte ingi1tt i förvärvskLillan under hela beskattningsåret 
eller fastigheten ingått däri endast till viss del, hur l{rng tid eller till vilken del 
fastigheten ingått i förvärvskiillan. 

3. de intiikter och avdrag som iir att hänföra till varje förvärvskälla, 
4. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar fä vid taxeringen. 
5. den skattskyldigcs tillg:'mgar och skulder vid slutet av beskattningsaret, 

även om förmögenheten inte uppg{tr till skattepliktigt belopp, \}ock endast 
om och i den mån han är skattskyldig för förmögenhet. 

6. belopp av den preliminiira skatt som genom skatteavdrag betalats för 
itret niist före taxerings~1ret. 

7. om deklarationen avser fomansföretag. dcliigarcs eller honom närstå
ende perserns namn, personnummer och adress och i förekommande fall ak
tie- eller andelsinnchav varvid. om dt:t förekommer olika röstvärden för in
nehavet. dessa skall anges: dock behöver uppgifter inte liimnas för närstå
ende person. som inte uppburit ersiittning fran. triiffat avtal med eller haft 
annat liknande förhållande med företaget. ' 

8. räntetilliigg som skall heaktas vid fastställande av underlag för tillLiggs
helopp. 

9. om den skattskyldige är dcl
iigare i ett handelsbolag. de uppgif
ter som behövs för att heriikna det 
justerade ingiingsviirdet för andelen 
i b<ilaget s:1som andelens ursprung
liga ingang:sviirdc. tilbkott och ut-
tag. 

gotab %844, Stoc•holm 1990 

9. om elen skattskyldige är del
ägare i ett handelsbolag. de uppgif
ter som behövs för att beräkna det 
justerade ingi'mgsviirdet för andelen 
i bolaget siisom andelens ursprung
liga ing.itngsviircle. tillskott och ut
tag. 

JO. om de11 skaushldige enligt 
21 ~ 111i;e11 I !968:.J.30) om ml'1Tiirde
ska11 skull redo1·isa 111en·iirdesk1.1tt i 
sin sjii/l"(/eklarwio11, de uppgijier 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

som behö1•s för alt beslula om mer-
1•iirdeska11e11. 

En allmän sjiilvdcklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som för 
särskilda fall förskrivs i 16--24 ** eller som hehövs för beräkning av pensions
grundandc inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring eller för 
beräkning av skogsvärdsavgift enligt lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift 
eller fastighetsskatt enligt lagen (1984: I 052) om statlig fastighctsskatt. 

Om en skattskyldig skall taxeras för barns eller någon annans förmögen
het, skall uppgift lämnas även om sådan förmögenhet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1990 och tillämpas första gången vid 
1992 års taxering. 

4 Riksdagen 1989190. 1 sam/. Nr 1I1 

Riittelse: S. 55 rad 48 högl'r spalt Tillkommer: d) producerats i en krajii·ärmean-
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7 Förslag till 
Lag om koldioxidskatt 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Koldioxidskatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen som 
anges i bilaga till lagen. 

Koldioxidskatt skall vidare betalas för de varuslag som är skattepliktiga 
enligt 1 §lagen (1961:372) om bensinskatt, med undantag för metylalkohol 
(metanol) och etylalkohol (etanol). Undantaget gäller även metanol eller 
etanol som ingår i sådant annat motorbränsle som avses i 1 § första stycket 
a) nämnda lag. 

2 § Koldioxidskatt tas ut för bränslen som avses i l § första stycket med i 
bilagan angivet belopp för vikt- eller volymenhet. För varuslag som är skat
tepliktiga enligt I § andra stycket tas skatt ut med 58 öre per liter. 

3 § I fråga om bränslen som avses i l § första stycket tillämpas 2 § första 
stycket. 2 a. &--8 §§. 10 § andra stycket, 24 §. 25 §tredje stycket. 26. 27, 32 
och 33 §§ lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt. 

I fråga om varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket tillämpas 
lagen (1961 :372) om bensinskatt utom l § och 2 § första och andra styckena. 
Bestämmelserna om bensin i nämnda lag gäller de varuslag som är skatte
pliktiga enligt I § andra stycket denna lag. 

4 § Har koldioxidskatt tagits ut för bränsle som avses i l § första stycket och 
har den skattskyldige begränsat utsläpp av koldioxid i samband med för
brukning av bränslet. medger riksskatteverket efter ansökan av den skatt
skyldige återbetalning av betald koldioxidskatt i förhållande till hur mycket 
utsläppet har minskat. 

Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig 
medger riksskatteverket efter ansökan av denne kompensation för den kol
dioxidskatt som belastar bränslet i förhållande till hur mycket utsläppet har 
minskat. 

5 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 4 § görs skriftligen 
hos riksskatteverket. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvartal 
och ges in till riksskatteverket inom ett år efter kvartalets utgång. 

Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger 
I 000 kronor för ett kalenderkvartal. 

6 § Har återbetalning eller kompensation för koldioxidskatt skett med för 
högt belopp på grund av oriktig uppgift. som sökanden lämnat, eller på 
grund av felräkning. misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mot
tagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhål
lit. Beslut härom meddelas av riksskatteverket. 

Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller kompensations
belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår un
der vilket beloppet erhållits. 

7 § Beslut enligt 4 eller 6 § överklagas hos kammarrätten. 
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Bilaga till lagen (1990:000) om koldioxidskatt 

Tulltaxenr 
enligt tull
taxclagen 
(1987:1068) 

ur27.0l, 
ur 27.02 
eller 
ur 27.04 

ur 27.10 

ur 27.11 

ur 27.11 
eller 
ur 38.23 

Bränsle 

Kolbränslen . . . . . . . . . . . . . . ... 

Fotogen med till sats som möjliggör drift 
av snabbgående dieselmotorer, motor-
brännoljor och eldningsoljor ..... . 

Naturgas ................. . 

Gasol som används för 
a) drift av motorfordon ......... . 
b) annat ändamål än drift av motorfor-
don ..................... . 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 

Skattesats 

620 kr. per ton 

720 kr. per ml 

535 kr. per 
1 OOU ml 

40 öre per liter 

750 kr. per ton 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (l 957:262) om allmän energiskatt 

I lärigenom föreskrivs i fraga om lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt 1 

dels att 3 § skall upphöra att gälla, 
dels att 2, 2 a, 6--8, 10 och 24-27 ~*samt bilaga I till lagen skall ha följande 

lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 a *·av följande lydelse. 

Nuvaranclc lydelse Föreslagm lydelse 

2 *~ 
Skatt utgår icke för inhemska fasta briinslen. 
Skatt utgår inte heller för elektrisk kraft, som 
a) fra111st;ills inom landet av producent. som förfogar över en installerad 

generatoreffekt av mindre lin lllO kilowatt och som inte yrkesmässigt distri
buerar elektrisk kraft. 

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller 
distributör till någon, som inte står i intressegemenskap med producenten 
eller distributören. 

c) framstiills eller förbrukas på fartyg eller annat transportmedel, 
d) nyttiggörs inom rörelse för pro- d) nyttiggörs inom rörelse för pro-

duktion eller distribution av elek- duktion eller distribution av elek-
trisk kraft eller bortgår till följd av trisk kraft eller bortgår till följd av 
förluster vid överföring, transforme- förluster vid överföring, transforme-
ring dkr omformning hos produ- ring eller omformning hos produ-
cent eller distributör. eller cent eller distributör, 

e) förbrukas i en elektrisk panna e) förbrukas i en elektrisk panna 
för produktion av varmluft. hetvat- för produktion av varmluft, ht:tvat-
ten dler ånga under förutsättning ten eller ånga under förutsättning 
att, 

elpannans effekt övt:rstiger en 
mt:gawatt, 

ingen oljebaserad produktion av 
elektrisk kraft fört:kommer inom 
landet av ent:rgibalansskiil under 
den tid som pannan utnyttjas. 

värmt:bt:hovet under de tider då 
en elektrisk panna inte utnyttjas kan 
tillgodoses p{1 annat sätt, 

mätaravläsning sker i början och 
slutet av den period som skattebefri
elsen avsc::r, och 

i fråga om inköpt kraft. ett särskilt 
av riksskatteverket godkänt avtal 
har träffats som innebär att leveran
sen kan avbrytas av leverantören, 
när så erfordras av kraftsystemskäl. 

'. I .agen omtryckt 1984:994. 
- Senaste lydelse 1988:5~7. 

att. 
elpannans efft:kt överstiger en 

megawatt. 
ingen oljebaserad produktion av 

elektrisk kraft förekommer inom 
landet av t:nergibalansskäl under 
den tid som pannan utnyttjas, 
· viirmcbehovet under de tider då 
en elektrisk panna inte utnyttjas k_an 
tillgodoses på annat sätt, 

mätaravläsning sker i början och 
slutet av den period som skattebefri
elsen avser, och 

i fråga om inköpt kraft. ett särskilt 
av riksskatteverket godkänt avtal 
har träffats som innebär att leveran
sen kan avbrytas av leveran~ören, 

när så erfordras av kraftsystemskäl. 
eller 

f) framställs i ett reservkraftsaggre
gut. 
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Nu\'arande lydelse Föreslagen lydelse 

2a *1 

Skatt utgår inte för 
a) inhemskt framställd metan, 
b) naturgas, som bortgär till följd av förluster vid transport eller omform

ning hos producent eller distributör,. 
c) stadsgas eller gasnl som an

vänds för framställning av stadsgas. 
d) gasol, som med hänsyn till för

säljning~form, kvantitet eller för-
packning har karaktär av butiksvara. 

Skattskyldig är 

c) stadsgas eller gasol som an
vänds för framställning av stadsgas. 

1. den som inom landet producerar skattepliktigt briin.sle eller förbrukar 
sadant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara. 

2. den som har registrerats enligt 7 *andra stycket som återförsäljare eller 
förbrukare av skattepliktigt bränsle. · · 

3. den som för annat ändamål än som avses i 24 §återförsäljer eller förbru
kar bränsle. som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran 
enligt 26 §. 

4. den som förvärvat gasol för an- 4. den som förvärvat gasol för an-
nan användning än motordrift men nan användning än för drift av mo-
som använder gasolen för motor- torfordon men som använder gaso-
drifi. len för drift av motorfordon. 

Den för vars riikning skattepliktig naturgas införs till landet anses som pro
ducent. 

Den som iir skattskyldig enligt 6 § 
I skall vara registrerad hos riksskat
teverket. 

Den som i större omfattning åter
försäljer eller förbrukar skatteplik
tigt briinsle eller håller sådant 
bränsle i lager kan registreras hos 
riksskattcverket som återförsäljare 
eller förbrukare av sädant bränsle. 
Även annan som förhrukur bränsle 
kan om det finns särskilda skäl regi
streras som förhrukare. 

Den som är skattskyldig enligt 6 § 
första styckrt I skall vara registrerad 
hos riksskatteverket. 

Den som i verksamhet som i sin 
helhet medför skattskyldighet enligt 
lagen ( 1968:430) om men·iirdeskalt i 
större omfattning återförsäljer eller 
förbrukar skattepliktigt bränsle eller 
håller sådant bränsle i lager kan regi
streras hos riksskatteverket som 
återförsäljare eller förbrukare av så
dant bränsle. 

8 §4 

Skattskykligheten intriider 
I. för den som är skattskyldig enligt 6 §första stycket I eller 2. då briinsle 

av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget försälj
ningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk 
för annat ändamål än försäljning, 

2. för den som iir skattskyldig enligt 6 §första stycket 3, då bränslet levere
ras till köpare eller tas i anspräk för annat ändamål än försäljning. 

3. för den som är skattskyldig en- 3. för den som är skattskyldig en-

-'Senaste lvdelse 1987:508. 
4 Senaste lydelse 1987: l 21JO. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

ligt 6 § första stycket 4, då bränslet ligt 6 § första stycket 4, då bränslet 
tas i anspråk för motordrift, och tas i anspråk för drift av motorfor

don, och 
4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §. när registreringen 

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i hans 
lager. 

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är registre
rad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen 
(1987:1065) och 9kap. 4 §lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle
ringsavgifter. 

10§ 
Skatten wgår med i bilaga 1 angi

vet belopp för vikt- eller volymen
het. I fall som avses i 8 § första 
stycket 3 utgår dock skatten med ett 
belopp som motsvarar skillnaden 
mellan skatt på gasol för motordrifl 
och annan gasol. 

Det ankommer på riksskatteverket 
att ifråga om fas ta bränslen fastställa 
skattesatser för hektoliter som svarar 
mot de i förteckningen angivna skat
tesatserna för ton. 

Skatten tas ut med i bilaga 1 angi
vet belopp för vikt- eller volymen
het. I fall som avses i 8 § första 
stycket 3 tas dock skatten ut med ett 
belopp som motsvarar skillnaden 
mellan skatt på gasol som används 
för drift av motor[ ordon och annan 
gasol. 

För oljor får volymen räknas om 
till srrc om temperaturen överstiger 
7ffC när skattskyldigheten inträder. 

Till miljöklass 1 hör oljor som har 
ett kokintervall ( destillationsinter
vall) av olika bredd mellan 180 och 
JO(J'C och som innehåller högst 
0,001 viktprocent svavel och högst 5 
volymprocent aromatiska kolväten. 

Till miljöklass 2 hör till miljöklass 
1 inte hänförliga oljor som har ett 
kokintervall ( destillationsintervall) 
av olika bredd mellan 180 och 30ffC 
och som innehåller högst 0,02 vikt
procent svavel och högst 20 volym
procent aromatiska kolväten. 

Till miljöklass 3 hör övriga oljor. 

11 a§ 
Distribution a1• e/ektriSk kraft anses 
som yrkesmässig när inkomsten 
därav utgör skattepliktig intäkt a11 nä
ringsverksamhet enligt kommunal
skattelagen (1928:370) eller lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt. 
Som yrkesmässig distribution räknas 
även sådan distribution som sker i 
form er jämförliga med näringsverk
samhet. 

24§ 
I deklaration som avser bränslen får avdrag göras för skatt på bränsle som 
a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen 

rörelse, 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

b) återtagits i samband med återgång av köp, 
c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift eller 

därmed likartat ändamål, 
d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när 

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat 
ändamål, 

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till 
svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, 

f) förbrukats eller försålts för för- f) förbrukats eller försålts för för-
brukning för annat ändamål än ener- brukning för annat ändamål än ener-
gialstring eller förbrukning, i sam- gialstring, 
band med fabriksmässig tillverkning 
av motorer. för avprovning av moto-
rer å provbädd eller å annan dylik 
anordning utan att transportmedel 
därvid framföres, 

g) förbrukats för framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle 
eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som avses 
i 25 § första stycket d), 

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från köpare. 

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket f), även 
göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning i metal
lurgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och värmeproduktion 
som sker till följd av sådana processer. 

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har 
sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter 
lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser. 

25 §5 

I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras för skatt på elek
trisk kraft, som 

a) levererats till kommunikations- a)förbrukats a1• eller levererats till 
företag för bandrift eller därmed lik- kommunikationsföretag för bandrift 
artat ändamål eller överförts till an- eller därmed likartat ändamål eller 
nat land. överförts till annat land, 

b) förbrukats eller försålts för för- b) förbrukats eller försålts för för-
brukning för annat ändamål än ener- brukning för annat ändamål än ener-
gialstring eller för användning i gialstring eller för användning i 
omedelbart samband med sådan för- omedelbart samband med sådan för-
brukning eller vid framställning av brukning eller vid framställning av 
bensin eller i förteckningen angivet bensin eller i bilaga 1 angivet skatte-
skattepliktigt bränsle. pliktigt bränsle, 

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad distri
butör av elektrisk kraft, 

d) producerats i mottrycksanlägg- d) producerats i en kraftvärmean-

5 Senaste lydelse 1987:508. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

ning och förhrukats i egen industriell läggning och förbrukats egen m-
verksamhet. dustriell verksamhet. 

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så stor 
del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens försälj
ningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redo
visning åter lämnas för skatten pli den kraft som betalningen avser. 

Avdrag får även göras för skatt för Avdrag fär även göras för skatt på 
bensin eller annat bränsle, som för- hensin eller i bilaga I angivet 
brukats vid produktion av annan bränsle, som förbrukats vid produk-
skattepliktig elektrisk kraft än sådan tion av skattepliktig elektrisk kraft i 
som m•ses i första stycket d), i den den mån avdrag inte gjorts enligt 
mån avdrag icke gjorts enligt 24 § första stycket d) eller 24* första 
första stycket g) eller enligt 7 § I stycket g) denna lag eller enligt 7 § 1 
mom. första stycket g) lagen mom. första stycket f! . lagen 
(1961 :372) om bensinskatt. ( 1961 :372) om bensinskatt. 

26§ 
Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer äger om sär
skilda skäl föreligga medgiva, att 
bränsle eller elektrisk krafi får inkö
pas m· annan än registrerad 1/tan 
skatt eller med nedsatt skatt mot för
säkran till leverantören angående an
vändningen av bränslet eller krajien. 

Annan än den som är registrerad 
får köpa in bränsle eller elektrisk 
kraft utan skatt eller med nedsatt 
skatt mot avgirande av en försäkran 
·till leverantören att bränslet eller 
kraften skall användas för eft sådant 
ändamål som avses i 2.J § första 
stycket c}, d) eller f) eller andra 
stycket eller 25 §första stycket a) eller 
b). 

27§ 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får medge 
återbetalning av skatt på bränsle som 
förvärvas av utländsk beskickning 
eller diplomatisk företrädare vid så
dan beskickning eller av lönat konsu
lat eller lönad konsul eller av interna
tionell organisation eller personer 
knutna till organisationen. 

Skaft på bränsle skall återbetalas 
om förvärvet gjorts av 

1. utländsk beskickning eller lö
nat konsulat i Sverige eller sådan in
ternationell organisation, som avses i 
lagen ( 1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall, 

2. diplomatisk företrädare vid ut
ländsk beskickning i Sverige och lö
nad konsul vid utländskt konsulat i 
s~·erige. 

Återbetalning skall även ske för 
skaft på brämle om förvärvet gjorts 
av medlemsstats ombud vid interna
tionell Örganisation med säte i S1·e
rige och personal hos sådan organi
sation. om Sverige har träffat över
enskommelse med annan stat eller 
med mellanfolklig organisation om 
detta. 

Riksskafteverket pröl'llr frågor om 
återbetalning av skatt. Riksskattever
kets beslut får överklagas hos kam
marräften. 
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Bilaga 1 till lagen ( 1957 :262) om allmän energiskatt6 

Nuvarande lydelse 

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxc- Bränsle 
nr 

Skattesats 

ur27.0l, 
ur 27.02 
eller 
ur 27.0-1 
ur27.10 

11r 27.10 
ur 27.11 
ur27.ll 
eller· 

Kolbriinslcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 kr. per ton 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift av 
snabbgaende dieselmotorer . . . . . . . . . . . . . . 960 kr. per ml 

Motorbrännoljor. eldningsoljor och bwzkeroljor 960 kr. per m3 

Naturgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 kr. per I 000 m3 

38. 23 Gasol som används för 
a) motordrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 öre per liter 
b) annat ändamål än motordrifl . ........... 210 kr. per ton 

Anm. Skauen pd oljor beräknas efler varans fak
lurerade volym. Kan skauen inte beräknas pd sd
dan1 säll eller sker faklureringen annorledes än 
enligt vedertagna grunder, fdr beskattningsmyn
digheten fastställa grunder för beräkning av voly
men. 

Föreslagen lydelse 

Förteckning över \'issa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxe- Bränsle 
nr 

Skattesats 

ur 27.01, 
ur 27.02 
eller 
ur 27.0-1 
ur 27.10 

ur 27.11 
ur27.ll 
eller 

Kolbränslen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 kr. per ton 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift av 
snabbgående dieselmotorer, motorbrännoljor 
och eldningsoljor tillhöriga 
miljöklass I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 kr. per m3 

miljöklass 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 kr. per m3 

~~~] .......................... ~~~~ 
Naturgas ............................ 175 kr. per 1 000 m·1 

ur 38.23 Gasol som används för 
a) drif1 a1· motorfordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 öre per liter 
b) annat ändamål än drifl a1· motorfordon .... 105 kr. per ton 

Denna lag träder i kraft den 1januari1991, utom såvitt avser 7 §som trä
der i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den som är 
registrerad den l juli 1990 och som då inte uppfyller de i 7 § angivna förut
sättningarna för registrering. 

"Senaste lydelse 1989:-175. 

Prop. 1989/90:111 

57 



9 Förslag till Prop. 1989/90:111 
Lag om ändring i lagen ( 1974:992) om nedsättning av allmän 
energiskatt 

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen ( 1974:992) om nedsättning av 
allmän energiskatt 1 samt I och 2§§ lagen skall ha följande lydelse. 

Lag om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt 

Nurarande l,vdelse 

Skatt enligt lagen ( 1957 :262) om 
allmän energiskatt utgår pa elektrisk 
kraft och briinsle, som användes för 
växthusuppvärmning vid yrkesmäs
sig växthusodling, efter en skattesats 
som svarar mot 15 procent av den 
skattesats som enligt lagen gäller för 
elektrisk kraft eller för ifrågava
rande bränsle. 

Skatt enligt lagen (1957:262) om 
allmän energiskatt på elektrisk kraft 
och bränsle som förbrukas vid in
dustriell tillverkning utgår med så
dant belopp. att skatten inte översti
ger tre procent av de tillverkade pro
dukternas försäljningsvärde fritt fa
brik. 

I§ 

2§ 

Föreslagen lydelse 

Skatt enligt lagen (1957:262) om 
allmän energiskatt utgår på elektrisk 
kraft och bränsle, som användes för 
växthusuppvärmning vid yrkesmäs
sig växthusodling, efter en skattesats 
som svarar mot 15 procent av den 
skattesats som enligt lagen gäller för 
elektrisk kraft eller för ifrågava
rande bränsle. Detsamma gäller 
skatt enligt lagen (1990:000) 01~ kol
dioxidskatt på sådant bränsle som 
avses i I§ första stycket nämnda lag. 

Skatt enligt lagen (1957:262) om 
allmän energiskatt på elektrisk kraft 
och bränsle som förbrukas vid in
dustriell tillverkning utgår med så
dant belopp, att skatten inte översti
ger tre procent av de tillverkade pro
dukternas försäljningsvärde fritt fa
brik. Detsamma gäller skatt enligt la
gen (1990:000) om koldioxidskatt på 
sådant bränsle som avses i 1 §första 
stycket nämnda lag. 

Föreligger särskilda skäl kan regeringen för visst företag medge nedsätt
ning utöver vad som anges i första stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1961 :372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att 2, 4, 6 o~h 7 §§lagen (1961 :372) om bensinskatt1 

skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Skatt utgår, om inte ·annat sägs i 
andra stycket, med 2 kronor 92 öre 
per liter för blyfri bensin, varmed 
avses bensin med en blyhalt om 
högst 0,013 gram per liter vid l5°C, 
och med 3 kronor /6 öre per liter för 
annan bensin. 

För metanol och etanol 1ltgår skat
ten med 80 öre per liter. Ingår sådan 
alkohol i en blandning soin avses i 
I § första stycket a) eller b) utgår 
skatten för den inblandade alkoho
len med 80 öre per liter och för 
blandningen i övrigt med 2 kronor 
92 öre per liter om den utgörs av 
blyfn bensin och med 3 kronor 16 
öre per liter om den utgörs av annan 
bensin. 

Skatten beräknas efter varans fak
lllrerade volym. I denna skall dock 
inte inräknas smörja/ja som har till
satts bensinen. Kan skatten inte be
räknas på sådant sätt eller sker faklll
reringen inte enligt vedertagna grun
der, får beskattningsmyndigheten 
fastställa grunder för beriik11i11g av 
volymen. 

4§ 

Föreslagen lydelse 

Skatt tas ut, om inte annat sägs i 
andra stycket, med 2 kronor 40 öre 
per liter för blyfri bensin, varmed 
avses bensin med en blyhalt om 
högst 0,013 gram per liter vid l5°C, 
och med 2 kronor 64 öre per liter för 
annan bensin. 

För metanol och etanol tas skatten 
ut med 80 öre per liter. Ingår sådan 
alkohol i en blandning som avses i 
I § första stycket a) eller b) tas skat
ten ut för den inblandade alkoholen 
med 80 öre per liter och för bland
ningen i övrigt med 2 kronor 40 öre 
per liter om den utgörs av blyfri ben
sin och med 2 kronor 64 öre per liter 
om den utgörs av annan bensin. 

Skatt tas inte utför smörj olja som 
är inblandad i bemin. 

Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos riksskatte
verket. 

Den som i större omfattning åter
försäljer eller förbrukar bensin eller 
håller bensin i lager kan registreras 
hos riksskatteverket som återförsäl
jare eller förbrukare av bensin. 
Även annan som förbrukar bensin 
kan om det finns särskilda skäl regi
streras som förbrukare. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får medge 

1 Lagen omtryckt 1984:993. 
~Senaste lydelse 1989: 1029. 

6§ 

Den som i i'erksamhet som i sin 
helhet medför skattskyldighet enligt 
lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt i 
större omfattning återförsäljer eller 
förbrukar bensin eller håller bensin i 
lager, kan registreras hos riksskatte
verket som återförsäljare eller för
brukare av bensin. 

Skatt på bensin skall återbetalas 
om förvärvet gjorts av 
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Nuvarande lydelse 

återbetalning av skatt på bensin som 
förvärvas av utländsk beskickning 
eller diplomatiskföreträdare vid så
dan beskickning eller av lönat konsu
lat eller fönad konsul eller av interna
tionell organisation eller personer 
knutna till organisationen. 

Föreslagen lydelse 

I. utländs-k beskickning eller lö"
nat konsulat i Sverige eller sådan in
ternationell organisation, som avses i 
lagen (1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall, 

2. diplomatisk förträdare vid ut
ländsk beskickning i Sverige och fö
nad konsul vid utländskt konsulat i 
Sverige. 

Aterbetalning skall även ske för 
skatt på bensin om förvärvet gjorts av 
medlemsstats ombud vid internatio
nell organisation med säte i Sverige 
och personal hos sådan organisation, 
om Sverige har träffat överenskom
melse med annan stat eller med mel
lanfolklig organisation om detta. 

Riksskatteverket prövar frågor om 
återbetalning av skatt. Riksskattever
kets beslut får överklagas hos kam
marrätten. 

7§ 
I mmn. 1 1 deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har 
a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för 

vilken skattskyldighet tidigare inträtt, 
b) atertagits i samband med återgång av köp, 
c) förbrukats eller sålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller andra 

järnvägsfordon, 
d) f örbrukll/s eller S<ilts för för

brukning, i samband med fabriks
mässig 1ill1·erkni11g av motorer, för 
avprovning av motorer i provbädd 
eller annan sådan anordning utan att 
transportmedel dän·id framförs. 

e) av den skattskyldige eller för 
hans räkning utförts ur Sverige eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där, 

f! sålts med förlmt för den skatt
skyldige, i den män förlusten hänför 
sig till bristande betalning från kö
pare, 

g) förbrukats eller sålts för för
brukning vid produktion av skatte
pliktig elektrisk kraft. 

Avdrag enligt första stycket f) får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi-

d) av den skattskyldige eller för 
hans räkning utförts ur Sverige eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där, 

e) sålts med förlust för den skatt
skyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från kö-
pare, 

f) förbrukats eller sålts för för
brukning vid produktion av skatte
pliktig elektrisk kraft. 

Avdrag enligt första stycket e) får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi-

sas utgöra av varans försäljningspris. sas utgöra av varans försäljningspris. 
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Nuvarande lydelse 

Har sådant avdrag gjorts och inflyter 
därefter betalning skall redovisning 
åter lämnas för skatten på de varor 
som betalningen avser. 

2 mom. Regeringen eller den myn
dighet regeringen bestämmer äger 
om särskilda skäl föreligga medgiva 
att bensin må inköpas av annan än 
registrerad utan skatt mot försäkran 
till den skattskyldige angående bensi
nens am·ändning. 

Föreslagen lydelse 

Har sådant avdrag gjorts och inflyter 
därefter betalning skall redovisning 
åter lämnas för skatten på de varor 
som betalningen avser. 

2 mom. Annan än den som är regi
strerad får köpa in bensin wan skatt 
mot avgivande av en försäkran till le
verantören att bensinen skall am'iin
das för ett sådant ändamål som avses 
i 1 mom. första stycket c) eller f). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, utom såvitt avser 4 ~ som trä
der i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den som är 
registrerad den I juli 1990 och som då inte uppfyller de i 4 §angivna förut
sättningarna för registrering. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes 
flygtrafik 

Härigenom föreskrivs att 6 - 8 §§ lagen ( l 988: 1567) om miljöskatt pä inri" 
kes flygtrafik skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Miljöskatten skall beräknas i 
första hand med ledning av luftfarts
verkets uppgifter om utsläpp av kol
väten och kväveoxider fdm den ak
tuella flygplanstypen under en ge
nomsnittligt heräknad flygsträcka. 

Skatten skall tas ut för varje flyg
ning med 30 kronor om den enligt 
fårsla stycket heräknade utsläpps
mängden kolväten och kväveoxider 
uppgar till högst 5 kilogram. Om w
släppen är större, tas skatt lll med yt
terligare 60 kronor för 1·arje påbörjat 
helt /emtal kilogram däröver. 

Finns inte tillförlitliga uppgifter 
som avses i 6 § första stycket för flyg
planstypen i fråga. beräknas miljö
skatten för den aktuella flygningen 
med ledning av tlygplanets högsta 
tillåtna startvikt enligt dess luftvär
dighetsbevis. 

Skatten skall i sådant fall tas ut för 
varje flygning med 30 kronor om 
den högsta tillåtna startvikten upp
gar till högst 10 000 kilogram. Om 
den högsta tillåtna startvikten är 
större. tas skatt ut med ytterligare 
120 kronor för varje påbörjat helt 
femtusental kilogram till och med 
högst 35 000 kilogram och med ytter
ligan: 60 kronor för varje påhörjat 
helt femtusental kilogram däröver. 

Sker en flygning med olika flyg
planstyper och kan skatten därför 
heräknas med ledning av flera ska11e
sa1ser. skall den högsta skattesatsen 
tillämpas. 

6§ 

7§ 

8§ 

Föreslagen lydelse 

Miljöskatten skall beräknas i 
första hand med ledning av luftfarts
verkets uppgifter om bränsleför
brukning och utsläpp av kolväten 
och kväveoxider från elen aktuella 
flygplanstypen under en genomsnitt
ligt beräknad flygsträeka. 

Skatten skall tas ut för varje flyg
ning med 79 öre per kilogram förbru
kat j1ygbräns/e och med 12 kronor 
per kilogram ulsläppta kolväten och 
kväveoxider. 

Finns inte tillförlitliga uppgifter 
som avses i 6 § första stycket om ut
släpp av kolvä1en och kväveoxider 
för flygplanstypen i fråga, beräknas 
miljöskatten för den aktuella flyg
ningen såvitt gäller dessa wsläpp 
med ledning av flygplanets högsta 
tillåtna startvikt enligt dess luftvär
dighetsbevis. 

Skatten/är dessa utsläpp skall i så
dant fall tas ut för varje flygning med 
30 kronor om den högsta tillåtna 
startvikten uppgår till högst 10 000 
kilogram. Om den högsta tillåtna 
startvikten är större. tas skatt ut med 
ytterligare 120 kronor för varje på
hörjat helt femtusental kilogram till 
och med högst 35 000 kilogram och 
med ytterligare 60 kronor för varje 
påbörjat helt femtu~ental kilogram 
däröver. 

Sker en flygning med olika flyg
planstyper och kan skatten därför 
beräknas till olika belopp, skall den 
beräkning som ger det högsta be/op
pe/ lilliimpas. 

Denna lag träder i kraft den l januari l 991. 
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12 Förslag till 
Lag om svavelskatt 

Härigenom föreskrivs följande. 

I§ Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för svavelinnehållet i 
1. kolbränsle (ur tulltaxenr 27.01, 27.02 eller 27.04 tulltaxelagen 

1987:1068). 
2. torvbränslc (ur tulltaxenr 27.03 tulltaxelagen), 
3. motorbrännolja och eldningsolja (ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen). 

2 §För kolbränsle och torv bränsle tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilog
ram svavel i hränslet. 

För motorbrännolja och eldningsolja tas svavelskatt ut med 27 kronor per 
kubikmeter olja för varje tiondels viktprocent svavel i sådan olja. Svavel
skatt tas inte ut om oljans svavelinnehåll är högst 0.1 viktprocent. Vid be
stämning av skatten på grund av svavelinnehället. mätt som viktprocent sva
vel i oljan. skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. 

Svavelhalten vid tidpunkten för skattskyldighctens inträde skall ligga till 
grund för beräkningen av skatten. 

3 § Bestämmdserna i 6 §första stycket 1-3. 7 §. 8 §första stycket I, 2 och 4 
samt andra stycket. 10 § andra stycket. 32 och 33 §§ lagen ( 1957:262) om all
män energiskatt tillämpas i fråga om svavclskatt. Hänvisningarna i 6 §första 
stycket 3 lagen om allmän energiskatt till 24 respektive 26 § i den lagen skall 
härvid i stället avse 4 respektive 5 § i denna lag. 

I fråga om torvbränsle är den som tar upp torven att anse som producent. 

4 § I deklaration får avdra~ söras för skatt på svavel i bränsle som 
I. i heskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen 

rörelse. 
2. återtagits i samband med återgång av köp, 
3. förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när 

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat 
ändamiil. 

4. av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till 
svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där. 

5. förbrukats eller förs[!lts för förbrukning för annat ändamål än ener
gialstring, 

6. förbrukats för framställning av bensin eller sil.dant bränsle som anges i 
l § 3, 

7. försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande hetalning från köpare. 

Avdrag får. i den man avdrag inte har gjorts enligt första stycket 5, även 
göras för skatt på svavel i hränsle som har förbrukats eller försålts för för
brukning i metallurgiska processer eller processer för framställning av varor 
av andra mineraliska ämnen än metaller, vari även skall anses ingå den gas
och värmeproduktion som sker till följd av sådana processer, eller i sodapan
nor eller lutpannor. 

Avdrag enligt första stycket 7 får göras med belopp som svarar mot så stor 
del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har så
dant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter läm
nas för skatten på det bränsle som betalningen avser. 
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5 § Annan än den som är registrerad får köpa in bränsle utan skatt eller med Prop. 1989/90: 111 
nedsatt skatt mot avgivande av en försäkran till leverantören att bränslet 
skall användas för ett sådant ändamål som avses i 4 § första stycket 3 eller 5 
eller andra stycket. 

6 § Har svavelskatt tagits ut och har den skattskyldige begränsat utsläpp av 
svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i 
aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet medger riks
skatteverkct efter ansökan av den skattskyldige återbetalning med 30 kronor 
per kilogram sv·avel som utsläppet har minskat med. 

Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig 
medger riksskatteverket efter ansökan av denne kompensation för den sva
velskatt som belastar bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har 
minskat med. 

7 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 6 § görs skriftligen 
hos rikssk<1ttevcrket. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvart<1l 
och ges in till rikssk<1tteverket inom ett år efter kvartalets utgång. 

Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger 
1 000 kronor för ett kalenderkvartal. 

8 § Har återbetalning eller kompensation för svavelskatt skett med för högt 
belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på grund av 
felräkning. misskrivning eller annat uppenbart förbiseende. är mottagaren 
skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit. Beslut 
härom meddelas av riksskatteverket. 

Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller kompensations
bclopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår un
der vilket beloppet erhållits. 

9 § Beslut enligt 6 eller 8 § överklagas hos kammarrätten. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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13 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och 
prisrcglcringsavgifter 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1984: 151) om punktskatter och 
prisrcglcringsavgifter skall ha följande lydelse. 

Nu\'(mmdc lydelse Föreslagen lydelse 

1 §I 

Denna lag giiller för skatter o'ch avgifter som tas ut enligt 
I. lagen (1928:376) om skatt på I. lagen (1928:376) om skatt på 

lotterivinster, lagen (1941:251) om lotterivinster, lagen (1941:251) om 
siirskild varuskatt, lagen ( 1957:262) särskild varuskatt, lagen ( 1957:262) 
om allmiin energiskatt. lagen om allmän energiskatt, lagen 
(1961 :372) om bensinskatt, lagen (1961 :372) om bensinskatt, lagen 
(J 961:.W4) om tobaksskatt, lagen (1961 :394) om tobaksskatt, lagen 
(J 972:266) om skatt på annonser och (1972:266) om skatt pä annonser och 
reklam, lagen (1972:820) om skatt reklam. lagen ( 1972:820) om skatt 
p[1 spel, lagen ( 1971:37) om avgift på på spel. lagen (1973:37) om avgift på 
vissa dryckesförpackningar, lagen vissa dryckesförpackningar, lagen 
(1971:1216) om särskild skatt förol- (1973:1216) om särskild skatt för ol-
jeprodukter och kol, bi!skrotnings- jeprodukter och kol. bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen (1977:306) lagen (1975:343), lagen (1977:306) 
om dryckesskatt, lagen (1978:69) om dryckesskatt, lagen (1978:69) 
om försiiljningsskatt på motorfor- om försäljningsskatt på motorfor-
don. lagen (1978:144) om skatt på don. lagen (1978:144) om skatt på 
vissa resor. lagen ( 1982:691) om vissa resor. lagen ( 1982:691) om 
skatt p<I vissa kassettband, lagen skatt på vissa kassettband, lagen 
(1982:1200) om skatt pt1 videoband- (1982:1200) om skatt på videoband-
spelare, lagen (1982:1201) om skatt spelare, lagen (1982:1201) om skatt 
på viss elektrisk kraft, lagen på viss elektrisk kraft. lagen 
( 1983: l053) om skatt pii omsättning ( 1983: 1053) om skatt på omsättning 
av vissa viirdepapper, lagen av vissa värdepapper, lagen 
( 1983: I 104) om särskild skatt för (I 983: 1104) om siirskild skatt för 
elektrisk kraft från kärnkraftverk. elektrisk kraft från kärnkraftverk, 
lagen (1984:351) om totalisator- lagen (1984:351) om totalisator-
skatt. lagen ( 1984:355) om skatt på skatt, lagen (1984:355) om skatt på 
vissa dryckesförpackningar, lagen vissa dryckesförpackningar, lagen 
( 1984:405) om stämpelskatt på ak- ( 1984:405) om stämpelskatt på ak-
tier. lagen (1984:4Hl) om avgift på tier, lagen (1984:410) om avgift på 
bekiimpningsmedel, lagen bekämpningsmedel, lagen 
( 1988: 1567) om miljöskatt pt1 inrikes (l 988: 1567) om miljöskatt på inrikes 
flygtrafik, flygtrafik. lagen (1990:000) om kol

dioxidskatt. lagen ( 1990:000) om 
s1·avelskatt, 

2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets omräde, lagen 
(1974:226) om prisreglcring på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift 
pi1 giidsdmedcl. 

1 ~:.enaste lydelse 1988: 1570. 

5 Riksdagen /9891911. I sam/. Nr/// 

Riillf'i.H': S. 71 rad 5 och 7. Stitr 1991 resp. 1992. Rättat till 1'192 rcsp.1993. 
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I !ar i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats Prop. 1989/90: 111 
med stöd av s[1dan författning famnats bestämmelse som avviker från denna 
lag gäller dock den hestiimmelsen. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1991. 
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14 Förslag till 
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 

Härigenom föreskrivs att I *skattebrottslagen ( 1971 :69) skall ha följande 
lydelse. 

Nul'(irande lydel.l'I' Föreslagen lydelse 

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt 
1. lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för siirskilda förmåner och rät

tigheter. lagen ( 1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, 
kommunalskattelagen ( 1928:370), lagen ( 1933:395) om crsättningsskatt, la
gen ( 1941 :41 n) om arvsskatt och gävoskatt. lagen ( 1946:324) om skogsvårds
avgift, lagen ( 1947:576) 0111 statlig inkomstskatt, lagen ( 1947:577) om statlig 
förmögenhetsskatt. lagen ( 1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om 
tillfällig vinstskatt, lagen ( 1983: 1086) om vinstdclningsskatt, .lagen 
( 1984: I 052) om statlig fastighctsskatt, lagen ( 1986: 1225) om tillfällig förmö
genhetsskatt för livförsäkringsbolag. understödsföreningar och pensionsstif
tclser. lagen ( 1989:346) om siirskild vinstskatt. lagen (1989:471) om investe
ringsavgift för vissa byggnadsarbeten. 

2. lagen ( 1928:370) om skatt på 
lotterivinster. lagen (1941 :251) om 
särskild varuskatt, lagen (1957:262) 
om allmän energiskatt. lagen 
( 1961 :372) om bensinskatt. lagen 
(1961:394) om tobaksskatt. stiim
pelskattelagen (1964:308). lagen 
( 1968:430) om merviirdeskatt. lagen 
( 1972:266) om skatt p{1 annonser och 
reklam. lagen ( 1972:820) om skatt 
på spel. lagen ( 1973:37) om avgift på 
vissa dryckesförpackningar. viigtra
fikskattelagen ( 1973:60 I). lagen 
(1973: 1216) om siirskild skatt för ol
jeprodukter och kol, bilskrotnings
lagen ( 1975:343). lagen ( 1976:338) 
om vägtrafikskatt pä vissa fordon, 
som icke iir registrerade i riket. la
gen ( 1977:306) om dryckesskatt. la
gen ( 1978:69) om försäljningsskatt 
p~i motorfordon. lagen ( 1978: 144) 
om skatt pi1 vissa resor, lagen 
( 1982:691) om skatt pä vissa kassett
band. lagen (1982: 1200) 0111 skatt pi1 
videobandspelare. lagen 
(1982:1201) om skatt pi1 viss elek
trisk kraft. lagen (1983: 1053) om 
skatr pä omsättning av vissa värde
papper. lagen ( 1983: 1104) om siir
skild skatt för elektrisk kraft från 

2. lagen ( 1928:376) om skatt på 
lotterivinster. lagen ( 1941 :251) om 
siirskild varuskatt, lagen (1957:262) 
om allmiin energiskatt, lagen 
(1961:372) om bensinskatt, lagen 
(1961 :394) om tobaksskatt. stäm
pelskattelagcn ( 1964:308). lagen 
(1968:430) om merviirdeskatt, lagen 
( 1972:266) om skatt på annonser och 
reklam, lagen ( 1972:820) om skatt 
på spel. lagen ( 1973:37) om avgift på 
vissa dryckesförpackningar, viigtra
fikskattelagen ( 1973:60 I). lagen 
( 1973: 1216) om siirskild skatt för ol
jeprodukter och kol. bilskrotnings
lagen (1975:343). lagen (1976:338) 
om vägtrafikskatt pii vissa fordon, 
som icke är registrerade i riket. la
gen (1977 :306) om dryckesskatt, la
gen ( 1978:69) om försäljningsskatt 
p{1 motorfordon. lagen ( 1978: 144) 
om skatt pt1 vissa resor, lagen 
(1982:691) om skatt på vissa kassett
band, lagen ( 1982: 1200) om skatt pil 
videobandspelare, lagen 
( 1982:1201) om skatt på viss elek
trisk kraft. lagen (1983: IU53) om 
skatt p;\ omsättning av vissa värde
papper. lagen ( 1983: 1104) om siir
skild skatt för elektrisk kraft friin 

kärnkraftverk, lagen (1984:351) om kärnkraftverk. lagen ( 1984:35 I) om 

Prop, 1989/90:111 

1 S.:nastc lydelse I YXY:472. 6 7 



Nuvarande lydelse 

totalisatorskatt, lagen ( 1984:355) 
om skatt pii vissa dryckesförpack
ningar, lagen (1984:404) om stäm
pelskatt vid inskrivningsmyndighe
ter. lagen (1984:405) om stämpel
skatt på aktier. lagen ( 1984:409) om 
avgift på gödselmedel, lagen 
(1984:410) om avgift på bekämp
ningsmedel, lagen ( 1984:852) om la
gerskatt på viss bensin, vägtrafiks
kattelagen ( 1988:327). lagen 
(1988:328) om vägtrafikskatt på ut
ländska fordon. lagen ( 1988: 1567) 
om miljöskatt på inrikes flygtrafik, 

Föreslagen lydelse 

totalisatorskatt, lagen (1984J55) 
om skatt på vissa dryckesförpack
ningar, lagen ( 1984:404) om stäm
pelskatt vid inskrivningsmyndighe
ter, lagen ( 1984:405) om stämpel
skatt på aktier. lagen ( 1984:409) om 
avgift på gödselmedel, lagen 
(1984:410) om avgift på bekämp
ningsmedel, lagen (1984:852) om la
gerskatt på viss bensin, vägtrafik
skattelagen ( 1988:327). lagen 
( 1988:328) om vägtrafikskatt pt1 ut
ländska fordon, lagen (1988:1567) 
om miljöskatt på inrikes flygtrafik, 
lagen ( 1990:000) om koldioxidskatt, 
lagen (1990:000) om sl'avelskatt, 

3. lagen ( 1981 :691) om socialavgifter. 
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande 

skatt som avses i uppbördslagen ( 1953:272). 
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften faststiills eller uppbärs i den 

ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift, skattetillägg 
eller liknande avgift. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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15 Förslag till 
Lag om iindring i lagen ( 1971: 1072) om förmånsberättigade 
skattefordringar m.m. 

Hiirigenom föreskrivs att I * lagen (1971: !072) om förmånsberättigade 
skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lyclelsC' Föreslagen lydelse 

I *I 
Förmimsrätt enligt 11 * förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran 

p{1 

I. skatt och avgift. som anges i I * första stycket uppbördslagen 
( 1953:272), samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för sär
skilda förm{mer och riittigheter. lagen (1958:295) om sjömansskatt, ku
pongskatklagen ( 1970:624 ), lagen ( 1983:219) om tillfällig vinstskatt och la
gen ( 1986: 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, un
derstödsftireningar och pensionsstiftelser. 

2. skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, 
3. skatt eller avgift enligt lagen 3. skatt eller avgift enligt lagen 

( 1928:376) om skatt på lotterivins- ( 1928:376) om skatt på lotterivins-
ter. lagen (1941:251) om särskild va- ter. lagen (1941:251) om särskild va-
ruskatt, lagen ( 1957:262) om allmän ruskatt, lagen ( 1957:262) om allmän 
energiskatt. lagen (1961 :372) om energiskatt, lagen (1961 :372) om 
bensinskatt. lagen ( 1961 :394) om to- bensinskatt, lagen (1961:394) om to-
baksskatt. stämpclskattelagen baksskatt, stämpelskattelagen 
( 1964:308). lagen ( 1972:266) om ( 1964:308), lagen (1972:266) om 
skatt pt1 annonser och reklam. lagen skatt på annonser och reklam, lagen 
( 1972:820) llll1 skatt pi1 spel. lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen 
( 1973:37) om avgift på vissa dryckes- (1973:37) om avgift på vissa dryckes-
förpackningar. lagen (1973: 1216) förpackningar, lagen (l 973: 1216) 
om särskild skatt för oljeprodukter om särskild skatt för oljeprodukter 
och kol. hilskrotningslagen och kol, bilskrotningslagcn 
(1975:343). lagen ( 1977:306) om (1975:343), lagen (1977:306) om 
dryckessf..'.att. lagen (1978:69) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om 
forsiil.iningsskatt · p{l motorfordon. försäljningsskatt på motorfordon, 
lagen (1978:'144) om skatt pli vissa lagen (1978:144) om skatt på vissa 
resor, lagen ( 1982:691) om skatt på resor, lagen (1982:691) om skatt på 
vissa kassettband, lagen (1982: 1200) vissa kassettband, lagen ( 1982: 1200) 
om skatt på videohandspelarc. lagen om skatt på videobandspelare, lagen 
(l 982: 1201) 01;11 skatt på viss elek- (1982: 120 I) om skatt på viss elek-
trisk kraft, lågen ( 1983: 1053) om trisk kraft. lagen (1983: 1053) om 
skatt p[1 omsiittning av vissa värde- skatt pil omsättning av vissa värde-
papper. lagen (1983: I !04) om sär- papper. lagen (1983: 1104) om sär-
skild skatt för elektrisk kraft från skild skatt för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, lagen ( 1984:351) om kärnkraftverk, lagen (1984:351) om 
totalisatorskatt, lagen ( 1984:355) totalisatorskatt, lagen (1984:355) 
om skatt pi1 vissa dryckesförpack- om skatt på vissa dryckesförpack-
ningar. lagen ( 1984:404) om stäm- ningar. lagen (1984:404) om stäm-
pelskatt vid inskrivningsmyndighe- pelskatt vid inskrivningsmyndighe-
tcr. lagen (I lJ~4:405) om stampel- ter. lagen ( 1984:405) om stämpel-

1 Senaste lydelse 1988: 1569. 
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Nuvarande lydelse 

skatt på aktier, lagen ( 1984:41 ll) om 
avgift på bekämpningsmedel. lagen 
( 1984:852) om lagerskatt på vissa 
bensin, lagen ( 1988: 1567) om miljö
skatt på inrikes flygtrafik, 

Föreslagen lydelse 

skatt på aktier, lagen ( 1984:410) om 
avgift på bekämpningsmedel. lagen 
( 1984:852) om lagerskatt på viss 
bensin, lagen (1988: 1567) om miljö
skatt pä inrikes flygtrafik, lagen 
(1990:000) om koldioxidskall, lagen 
(1990:000) om svavelskatt, 

4. skatt enligt viigtrafikskatklagen ( 1973:601 ). lagen (1976:339) om salu
vagnsskatt. vägtrafikskattelagcn ( 1988:327). lagen ( 1988:328) om viigtrafik
skatt på utländska fordon. 

5. tull, särskild avgift enligt 39 * tullagen ( 1973:670) och avgift enligt lagen 
(1968:361) om avgift vid införsd av vissa bakverk. 

6. avgift enligt lagen ( 1967:340) om prisreglering pit jordbrukets område, 
lagen ( 1974:266) om prisreglering pä fiskds område och lagen ( 1984:409) om 
avgift på gödselmedel, 

7. avgift som uppbiirs med tillämpning av lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter fdm arbetsgivare. 

Förmansriitten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid för
summelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller av
giftstillägg och förseningsavgift. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1991. 
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16 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1941 :251) om särskild 
varuskatt 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1941 :251) om särskild varuskatt 1 skall 
upphöra att gälla vid utgången av år 1992. 

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till ti
den före den 1 januari 1993. 

1 Lagen omtryckt 1984:153. 

Prop. 1989/90: 111 

71 



17 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1973: 1216) om särskild skatt 
för oljeprodukter och kol 

Härigenom föreskrivs att lagen (19TU216) om särskild skatt för oljepro
dukter och kol1 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990. 

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till ti
den före den I januari ! 991. 

1 Lagen omtryckt l9f;6:502. 
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18 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1968:361) om avgift vid 
införsel av vissa bakverk 

Härigenom föreskrivs att lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa 
bakverk skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. 

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till ti
den före den I januari 1993. 
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19 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt 

Hiirigenom föreskrivs att I, 4, 8, 9. 11 och 13§§ lagen (1977:306) om 
dryekcsskatt 1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Skatt (dryckesskatt) erlägges till 
staten enligt denna lag vid omsätt
ning inom landet och vid införsel av 
spritdrycker, vin samt malt- och 
/iiskedrvcka. 

Föreslagen lydelse 

Skatt (dryckesskatt) betalas till 
staten enligt denna lag vid omsätt
ning inom landet och vid införsel av 
spritdrycker, vin och maltdrycker. 

Bete~kning i denna lag har samma betydelse som i lagen (1977:292) om 
tillverkning av drycker. m.m. 

Skattskyldig är 
1. i frilga om spritdrycker och vin. det i lagen (1977:293) om handel med 

drycker angivna partihandelsbolaget, 

2. i fraga om mall- och liiske
drycker. den som inom landet yrkes
mässigt tillverkar skattepliktiga 
drycker. 

2. i fråga om maltdrycker, den som 
inom landet yrkesmässigt tillverkar 
skattepliktiga drycker. 

Skattskyldig är vidare den som blivit registrerad som skattskyldig importör 
enligt 8 ~. 

Skattskyldighet jc)religger dock ej 
för sådan tilli,erkning av dryck för 
omedelbar konsumtion som sker på 
serveringsstiille i siirskild alllomat 
(postmi.rnuwmat eller liknande). 

Den som yrkesmässigt för in skat
tepliktig mall- eller läskedryck till 
landet för försäljning till återförsäl
jare, kan om verksamheten är av 
större omfattning eller annars om 
det finns särskilda skäl registreras 
hos riksskattcverket. 

8§ 

9§ 

Den som yrkesmässigt för in skat
tepliktig maltdryck till landet för för
säljning till åtcrförsiiljare, kan om 
verksamheten är av större omfatt
ning eller annars om det finns sär
skilda skäl registreras hos riksskatte
verket. 

Skattskyldighet för partihandelsbolaget inträder när spritdrycker och vin 
levereras till det i lagen (1977:293) om handel med drycker angivna detalj
handclsholagct. 

Skattskyldighet för tillverkare och 
registrerad importör vid omsättning 
av malt- och läskedrycker inträder 
när skattepliktig dryck levereras till 
köpare eller tages i anspråk för annat 
ändamål än försäljning eller, vid av
registrering, finnes i lager. 

1 Lagen omtryckt 1984: 158. 

Skattskyldighet för tillverkare och 
registrerad importör vid omsättning 
av maltdrycker inträder när skatte
pliktig dryck levereras till köpare el
ler tas i anspråk för annat ändamål 
än försäljning eller, vid avregistre
ring, finns i lager. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 §2 

Skatten på malt- och läskedrycker 
utgår per liter med 

2 kronor 70 öre för öl. 
11 kronor 25 öre för starköl. 
40 öre för kolsyrad läskedryck, 
20 öre för annan läskedryck. 

Skatten pä maltdrycker utgår per 
liter med 

2 kronor 70 öre för öl, 
11 kronor 25 öre för starköl. 

I deklaration för skatt på malt- I deklaration för skatt på malt-
och läskedrycker får särskilt för drycker får särskilt för varje varuslag 
varje varuslag avdrag göras för skatt avdrag göras för skatt på drycker, 
på drycker, som som 

1. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat ändamål 
än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring 
av proviant eller. såvitt avser starköl, har levererats för försäljning i cxport
h11tik. 

2. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare 
inträtt, 

3. har tagits i ampråk för prov-
ning, 

4.har åte.rtagjts i samband med 
återgång av köp. 

5. har försålts med förlust för den 
skattskyldige, i den mån förusten 
hänför sig till bristande betalning 
från köpare. 

Avdrag enligt första stycket 5 får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi-

3. har återtagits i samband med 
återgång av köp, 

4. har försålts med förlust för den 
skattskyldige, i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning 
frän köpare. 

Avdrag enligt första stycket 4 får 
göras med belopp som svarar mot si'1 
stor del av skatten som förlusten vi-

sas utgöra av varans försäljningspris. sas utgöra av varans försäljningspris. 
Har sådant avdrag gjorts och inflyter Har sådant avdrag gjorts och inflyter 
därefter betalning. skall redovisning därefter betalning, skall redovisning 
åter lämnas för skatten på de åter lämnas för skatten på de 
drycker betalningen avser. drycker betalningen avser. 

I deklaration för skatt på spritdrycker och vin får avdrag göras för skatt på 
drycker som har återtagits i samband med återgång av köp. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
De upphävda bestämmelserna utom 13 § 3 tillämpas dock. såvitt avser 

läskedrycker, till utgången av år 1992. 

2 Med nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989/90: 114. 
3 Senaste lydelse 1984:925. 
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20 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt 

. Hiirigcnom föreskrivs att 7 §lagen ( 1961 :394) om tobaksskatt 1 skall ha föl
jande lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §" 
I deklaration får avdrag göras för skatt på vara, som 
a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare in-

trätt. 
b) iitcrtagits i samband med återgång av köp. 
c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till 

svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, 
d) lagts upp på tullager som inr~ttats för förvaring av proviant. eller utförts 

ur riket s~isom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för försälj-
ning i exportbutik. · 

e) tillhandahi'illits för framställ
ning av enligt denna lag icke skatte
pliktiga varor eller för vetenskapligt. 
medicinskt eller likartat ändamål, 

j) tagits i anspråk för provning, 
gJ förs[tlts med förlust för den 

skattskyldige. i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning 
från köparen. 

Avdrag enligt första stycket g) får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi
sas utgöra av v<nans försäljningspris. 
Ilar s{1dant avdrag gjorts och inflyter 
därefter betalning skall redovisning 
åter lämnas för skatten på de varor 
som betalningen avser. 

e) tillhandahållits för framställ
ning av enligt denna lag icke skatte
pliktiga varor. 

f) försålts med förlust för den 
skattskyldige, i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning 
från köparen. 

Avdrag enligt första stycket fJ får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi-
sas utgöra av varans försäljningspris. 

. Har sådant avdrag gjorts Och inflyter 
därefter betalning skall redovisning 
åter lämnas fÖr skatten på de varor 
som b.etalningen avser. . 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet. · 

1 Lagen omtryckt 19~4: 155. 
~Senaste lydelse 1984:924. 
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21 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1982: 1200) om skatt på 
videobandspelare 

Härigenom föreskrivs att lagen (1982: 1200) om skatt på 
videobandspelare 1 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. · 

Lagen tillfönpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till ti
den före den I januari 1993. 

1 Lagen omtryckt 1984: 162. 
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22 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1982:691) om skatt på vissa 
kassettband 

Härigenom föreskrivs att lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband 1 

skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. 
Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till ti

den före den I januari 1993. 

11.agcn omtryckt 1984: 161. 
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23 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1984:404) om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndighctcr 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in-

skrivningsmyndigheter 
dels att 15-20 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 15-18§§ skall utgå, 
dels att 1. 25, 27 och 36§§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Stämpelskatt skall erläggas till sta
ten enligt denna lag för förvärv av 
fast egendom, tomträtter och skepp 
samt vid beviljande av inteckningar. 

1 § 

25§ 
Skattskyldighet inträder i fall som 

avses i 
a) 4 §.när ansökan om inskrivning 

beviljas. 
b) 15 §. niir ansökan om inskriv

ning beviljas eller, i fall då skepp ge
nom förvärv upphör att vara svenskt, 
niir avregistrering sker, 

c) 21 §.när inteckning beviljas el
ler när inteckning förs över från 
skeppsbyggnadsregistret till skepps-
registret. 

Föreslagen lydelse 

Stämpelskatt skall erläggas till sta
ten enligt denna lag för förvärv av 
fast egendom och tomträtter samt 
vid beviljande av inteckningar. 

b) 21 §.när inteckning beviljas el
ler när inteckning förs över från 
skeppsbyggnadsregistret till skepps-
registret. 

27 § 
Skattskyldig är i fråga om skatt Skattskyldig är i fråga om skatt för 

för 
a) förvärv av fast egendom, tomt- a) förvärv av fast egendom eller 

rätt eller skepp, b{tda .parterna. tomträtt. båda parterna, 
b) inteckning. den som har ansökt om inteckning eller. när inteckning söks 

på grund av medgivande, den som medgett att inteckning fått ske. 
När flera svarar för skattens betalning är de solidariskt ansvariga. 

36 § 
Har efter det att ett beslut mcdde-

lats om fastställande av skatt 
a) lagfart, inskrivning av tomträtt 

eller av förvärv m' skepp eller inteck
ning undanröjts genom dom eller 
beslut som vunnit laga kraft. 

h i inskrivning av fön'iirv m' skepp 
m'förts enligt 14 § tredje stycket sjö/a
gen (1891:35 s. ]). 

har den skattskyldige rätt att få 
återvinning av skatten. 

Har efter det att ett beslut medde-
lats om fastställande av skatt. lag
fart, inskrivning av tomträtt eller in
teckning undanröjts genom dom el
ler beslut som vunnit laga kraft, har 
den skattskyldige rätt att få återvin
ning av skatten. 

Detsamma gäller om erlagd skatt inte har kunnat avräknas helt i fall som 
avses i 7 §. 
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Beslut om återvinning medför befrielse från skyldighet att betala fastställd Prop. 1989/90: 111 
skatt, eller rätt att återfå skatt som har betalats. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1993. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ
dandet. 
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24 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning 
av vissa värdepapper 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983: 1053) om skatt på omsatt
ning av vissa värdepapper 1 att 8 § skall ha följande lydelse. 

Navarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 §" 
I fall som avses i 1 § första stycket I fall som avses i I § första stycket 

a) utgör skatten en procent av över- a) utgör skatten fem promille av 
låtelsesumman (vederlaget). överlåtelsesumman (vederlaget). 

I fall som avses i 1 § första stycket l fall som avses i 1 § första stycket 
b) utgör skatten tFå procent av ve- b) utgör skatten en procent av veder-
derlaget för optionen. laget för optionen. 

I fall som avses i 1 §första stycket c) utgör skatten 0,15 procent av vederla
get. 

I fall som avses i 1 §första stycket d) tas skatten ut enligt de grunder som 
tillämpas för motsvarande svenska värdepapper. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1991 och tillämpas på värdepappers
handel där avslut sker efter ikraftträdandet. 

1 Lal!cn omtryckt 1988:781. 
~ M;d nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989/90: 114. 

6 Riksdagen 1989190. I sam/. Nr 111 
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Finansdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 mars 1990 

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Hjelm
Wallen. S. Andersson. Göransson. Dahl. R. Carlsson. Hellström. Johans
son. G. Andersson. Lönnqvist. Thalen. Wallstriim. Lööw. Persson. Molin. 
Sahlin. Larsson. Åshrink 

Föredragande: statsr[1det Åsbrink 

Proposition om reformerad mervärdeskatt m.m. 

1 Inledning 

1.1 Reformarbetet 

I fyra utrcdningsbetänkanden redovisades sommaren 1989 förslag till en ge

nomgripande skattereform. Betänkandena Reformerad inkomstbeskattning 
(SOU 1989:33) från inkomstskattcutredningen. RINK. Reformerad före

tagshcskattning (SOU 1989:34) fran utredningen om reformerad företagshc
skattning. URF. Reformerad mervärdeskatt m.m. (SOU 1989:35) frän kom

mitten för indirekta skatter. KIS. och Inflationskorrigcrad inkomstbeskatt

ning (SOU 1989:36) fr~1n utredningen om inflationskorrigerad inkomstbe
skattning. IB U. utgör tillsammans med remissynpunktcrna på betänkan
dena underlag för stftllningstaganden om den framtida utformningen av in
komstbeskattningen. beskattningen av företag och den indirekta beskatt
ningen. 

Riksdagen har pil grundval av prop. l 989/90:50 om inkomstskatten för år 
1990. m.m. fattat beslut om genomförnnde av ett första steg i skattereformen 
redan 1990. Beslutet innebiir bl.a. att ca en tredjedel av de inkomstskatte
sänkningar som reformen innefattar genomförs redan 1990. och att denna 

sänkning av den statliga inkomstskatten finansieras med bl.a. ett ökat uttag 

av indirekta skatter. Jag Merkommer i det följande till en närmare redogö

relse för de delar av KIS förslag som omfattas av beslutet och som genomförs 
under 1990. 

Jag kommer i det följande att pä grundval av KIS betänkande lämna för

slag om genomförande av aterst{1ende ddar av skattereformen savitt avser 
de indirekta skatterna. N:ir det g:illcr inkomstskatten och beskattningen av 

företag liimnar jag mina förslag siirskilt. 
Jag kommer ocksi1 i det följande att ta upp vissa av de förslag som miljöav

giftsutredningcn. MIA. liimnat i betiinkandena (SOU 1989:21) Siitt värde på 

miljön!. Miljöavgifter pa svavel och klor och (SOU 1989:83) Ekonomiska 
styrmedel i milji.1IY.)litiken. Energi och trafik. De förslag fran utredningen 

som jag ämnar behandla avser koldioxidskatt. svavelskatt och en differentic-
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rad energiskatt pft eldningsolja och motorbrännolja. MIA:s förslag i övrigt Prop. 1989/90: 111 

behandlas i annat sammanhang. Jag kommer också att behandla delbetän-
kandet (SOU 1989:82) Nedsättning av allmän energiskatt som lämnats av 
utredningen om konkurrensvillkoren för elintensiv industri (EL 90). 

De nämnda betänkandena har remissbehandlats. En förteckning över de 
remissinstanscr som har yttrat sig över resp. betänkande bör fogas som bi

laga I till protokollet. Sammanstiillningar över remissyttrandena har upprät

tats och finns tillgängliga i lagstiftningsärendet: SOU 1989:35, finansdepar
tementet dnr 3449/89, SOU 1989:21. miljö- och energidepartementet dnr 
1173/89,SOU 1989:83, miljö- och energidepartementet dnr 3177/89. SOU 
1989:82. miljö- och energidepartementet dnr 3192/89. 

1.2 En reformerad indirekt beskattning 

Det förslag som har lagts fram av KIS innebär en översyn av i princip hela 

den indirekta beskattningen. sälcdes såväl mervärdeskatten som de olika 
punktskatterna. Förslaget innebär i huvudsak att de materiella beskattnings

reglcrna ändras s:'i att skattebasen blir mer enhetlig. När det gäller mervärde
skatten medför detta att beskattningsområdet utvidgas väsentligt. På 

punktskatteomr<ldet har i stället önskemålen om en mer enhetlig indirekt 

beskattning bl.a. föranlett förslag om att avskaffa vissa punktskatter. Totalt 
sett inne blir förslagen ändå att den indirekta beskattningen får en ökad stats
finansiell betydelse, vilket är väsentligt mot bakgrund av nödvändigheten att 
finansiera de förslag till reformering av inkomst- och företagsbeskattningen 

som jag behandlat tidigare i dag. 
Det är första g:'ingen på lång tid som den indirekta beskattningens omfatt

ning på detta sätt setts över. En sådan reformering av den indirekta beskatt
ningen är enligt min mening angelägen. De nuvarande skattebaserna är oen

hetliga och ~plittrade. Samtidigt som mervärdeskatten endast omfattar ca två 
tredjedelar av den totala konsumtionen av varor och tjänster, tas komplette
rande skatteintäkter in genom en rad punktskatter. ofta på mycket snäva 
konsumtionsomriiden. Skälet till denna splittring är i stor utsträckning histo
risk. Mervärdeskatten utgör sälcdes en efterföljare till den tidigare allmänna 
varuskatten. medan punktskatterna tillkommit vid olika tillfällen och ofta 
för att lösa tillfälliga finansieringsbehov. 

Mer enhetliga och förenklade skattebaser för de indirekta skatterna är en 
viktig del av den skattereform som nu bör genomföras. Därigenom förbätt

ras möjligheten till överblick över skattereglerna samtidigt som dessa blir 
lättare att tillämpa både för de skattskyldiga och för myndigheterna. Mer 

enhetliga skattebaser är ocksa av väsentligt intresse för att åstadkomma en 

mer konsumtionsneutral indirekt beskattning. Därigenom minskas riskerna 

för att de indirekta skatterna medför ur samhällsekonomisk synpunkt nega

tiva snedvridningseffekter. 
Ett väsentligt skäl för en översyn av skattebaserna för de indirekta skat

terna är ocksii den internationella utvecklingen. Mervärdeskatt förekommer 

numera i de flesta industriländer, bl.a. i hela EG-området. Vanligen är skat
tebasen vidare och mer enhetlig än i Sverige. Inom EG har. i första hand 
genom det sjätte mervärdcskattedircktivet, en grund_ lagts för en helt enhet- 83 



lig och vid skattebas. På punktskatteområdet är tendensen internationellt att Prop. 1989/90: 111 
slopa mindre betydelsefulla punktskatter, bl.a. för att minska komp-

likationerna vid gränshandcl och gränsöverskridande trafik. Inom EG disku-

tcrm; för närvarande förslag till stldana ändringar. Med tanke på Sveriges be-

roende av omvärlden, och särskilt dit utvecklingen inom EG-området, är det 

av väsentlig betydelse att möjligheterna till harmonisering av de indirekta 

skatterna tas till vara. De förslag som KIS lämnat innebär en betydande har-

monisering med konsumtionsbcskattningen i vår omvärld. 
Som jag tidigare nämnt har som ett första steg i skatteomläggningen riks

dagen beslutat om vissa ändringar av den indirekta beskattningen redan un

der 1990 (prop. 1989/90:50, SkUJO, rskr. 95, SFS 1989: 1027-1031). Ändring

arna innebär bl.a. att mervärdeskatten från den I januari 1990 utvidgats till 

att omfatta tillhandahållande av vatten samt tjänster avseende avloppsre

ning och sophämtning. De särskilda reduceringsreglerna för serverings- och 

hotelltjänster slopades samtidigt. Energiområdet, med undantag för flygfo

togen och flygbensin, skattebelades den 1mars1990. Fjärrvärme mervärde

skattebeläggs den I januari 1991. En generell sänkning av punktskatten på 

elkraft genomfördes den 1 mars 1990. Bensinskatten höjdes den 1 januari 

1990 med 34 resp. 38 öre per liter för oblyad resp. blyad bensin. 
På mervärdeskatteområdet kommer jag i det följande att lägga fram för

slag om en breddad skattebas och en enhetlig skattenivå. Jag tar vidare upp 

de förslag KIS lämnat om en anpassning av lagen (1968:430) om mervärde

skatt, ML, till de krav som numera uppställs av regeringsformen. KIS har i 

övrigt inte gjort någon lagteknisk genomgång av ML. De många ändringar 

som gjorts i lagstiftningen under senare är, och inte minst de förslag om bas

breddningar som jag nu lägger fram. nödvändiggör. vilket också framhållits 
av lagrådet, emellertid en fullständig genomgång och omarbetning av ML i 

tekniskt och systematiskt hänseende. Regeringen har därför tillkallat en sär

skild utredningsman (dir 1990:1) för att göra en sådan översyn. Detta utred
ningsuppdrag skall enligt direktiven redovisas före utgången av år 1991. 

KIS har i enlighet med direktiven även behandlat frågan om införande av 

en högre skattesats för kapitalvaror och en lägre skattesats för vissa andra 
varor såsom t.ex. livsmedel. KIS har därvid funnit att det ur administrativ 

synpunkt bästa mervärdeskattesystemet uppnås om endast en skattesats till

lämpas. Jag delar denna uppfattning. KIS har låtit utföra en undersökning av 

de fördelningspolitiska effekterna av en lägre mervärdeskatt på livsmedel. 

Resultatet av denna undersökning ger vid handen att en differentiering av 

mervärdeskatten inte är ett effektivt fördelningspolitiskt instrument. KIS 

har inte heller ansett att harmoniseringsträvandena gentemot EG ger skäl 

att nu införa lägre mervärdeskattesatser på vissa varor och tjänster. bl.a. ef

tersom det ännu är osäkert vilka bestämmelser som EG-länderna kommer 

att kunna t:nas om avseende skattesatsernas storlek och vilka varor och 

tjänster som eventuellt skall beskattas med en lägre skattesats. Jag delar 

också denna bedömning och jag föreslår därför att det även i fortsättningen 

endast skall finnas en skattesats i ML. 
Jag kommer i det följande att ta upp KIS förslag till ändringar vad gäller 

punktskatterna på energiområdet. I samband därmed tar jag som jag tidi-
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gare nämnt upp vissa förslag om miljörelaterade skatter på energiområdet. Prop. 1989/90: 111 
För punktskatteområdet i övrigt ger en breddad och mer enhetlig indirekt 

beskattning statsfinansiclla möjligheter att slopa vissa mindre betydelsefulla 
punktskatter. Härigenom kan också rationaliseringsfördelar uppnås, efter
som några av skatterna medför betydande hanteringsproblem för skattskyl
diga och skattemyndigheterna. De skatter jag nu avser att ta upp är den sär
skilda varuskatten på kemisk-tekniska preparat samt på choklad och konfek
tyrer, dryckesskatten på liiskedrycker m.m., videoskatten, kassettskatten 
och stämpelskatten vid förvärv av skepp. 

KIS har redovisat vissa överväganden även när det gäller reseskatten, re
klamskatten och försäljningsskattcn på motorfordon. KIS har på dessa om
råden inte funnit skäl att föresla några ändringar, bortsett från t:n viss juste
ring när det gälla försäljningsskatten pa vissa lastbilar m.m. som redan ge
nomförts från den 1 januari 1990. Jag delar uppfattningen att det inte finns 
skäl att nu föreslå några ändringar beträffande dessa punktskatter. Vad gäl
ler reklamskatten har förslag till omfattande ändringar lagts fram av en sär
skild utredning. Betänkandet, (SOU 1988: 17) Reklamskatt, bereds för när
varande inom regeringskansliet. 

KIS har när det gäller vägtrafikbeskattningen föreslagit att fordonsskatten 
pa bensindrivna fordon slopas, och att bt:nsinskatten höjs i motsvarande 
mån. Även MIA har lämnat vissa synpunkter på fordonsskatten. Mot bak
grund av de höjningar av skatten på bensin som redan beslutats är jag dock 
nu inte beredd att föreslå att KIS förslag i denna del genomförs. 

Jag kommer ocksa att ta upp ett förslag till en halvering av skatten på om
sättning av aktier in. m. 

De statsfinansiella effekterna av hela skattereformen inkl. de förslag om 
förändrade indirekta skatter som jag nu tar upp behandlas i anslutning till 
förslaget om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

1.3 Lagrådet 

Regeringen beslutade den 25 januari 1990 att inhiimta lagrådets yttrande 
över vissa av lagförslagen. De till lagrådet remitterade lagförslagen bör fogas 
till protokollet i detta ärende som bilaga 2. 

Lagrådets yttranden bör fogas till protokollet som bilaga 3 och 4. Jag kom
mer i flertalet fall att godta lagrådets förslag till ändringar i de remitterade 
förslagen. 

2 Mervärdeskatten 

2.1 Allmänt 

Mervärdeskatten infördes den I januari 1969 som en direkt ersättning för 
den tidigare införda allmänna varuskatten. Mervärdeskatten fick ett tilläm'p
ningsområde som i allt väsentligt överensstämde med den allmänna varu
skatten. Detta innebar att stora områden framför allt tjänster kom att även 
fortsättningsvis ligga utanför beskattningen. Det kan dock nämnas att den 85 



allmiinna varuskatten trots namnet omfattade en beskattning av ett begrän- Prop. 1989/90: 111 
sat antal tjfö1ster. 

Mcrviirdeskatten har dock allt sedan tillkomsten varit föremal för en kon

tinuerlig översyn. Denna har i huvudsak gjorts av mcrvärdeskatteutrcd

ningen (Fi 1971:05) som bedrivit sitt arbete mellan åren 1971och1987. Ut

redningen har liimnat elva delbetänkanden och flera skrivelser med förslag 

till iindringar av mervärdcbeskattningen. Förslagen har i allt viisentligt också 

lett till ändringar av ML. 

Mcrviirdeskatteutrcdningen var fri1mst en teknisk översynsutredning vil

ket innebar att iivcrsynen inte omfattade mcrviirdeskatten i dess principiella 

utformning utan enbart dess teknisk/praktiska del. Utredningen beaktade 

dock i sin bedömning skattens neutralitetsaspekter och fön:!slog diirav moti

verade {1tgiirder. 

Kommitten för indirekta skatter har mot bakgrund av lämnade utred

ningsdirektiv koncentrerat arbetet pä de materiella frågorna med inriktning 

p{t en ba~brcddning som skulle kunna ge ett bidrag till finansieringen av skat

tereformen. Den korta utredningstiden har dock inneburit att kommitten 

fött avstii fdn en önskvärd genomgripande översyn och anpassning av ML 

till det nya beskattningsomriidet. Förslaget från kommitten är dock så utfor

mat att det tir fullt möjligt att redan nu genomföra basbreddningarna. Som 

jag redan tidigare framhällit har en siirskild utredare tillkallats med uppgift 

att göra en genomgripande teknisk översyn av merviirdeskatten. 

Jag avser nu att ta upp förslaget till en breddad bas för merviirdeskatten 

och ocksii andra fdgor om merviirdeskatt som aktualiserats av kommitten 

eller genom ~krivclser till regeringen. 

2.2 Beskattningens omfattning 

Mitt förslag: Skatteplikt införs för i princip all yrkesmässig omsättning 

av varor och tjiinster. Undantag från den generella skatteplikten an
ges uttryckligen i !\IL. 

Kommittens förslag iiverensstiimmer med mitt. 

lkmissinstanserna har i allmiinhet godtagit förslaget. Den kritik som 

framkommit riktas mot siirskilda delar av kommittens förslag och inte mot 

förslagl't~ inriktning i stort. Remissinstansernas uppfattningar i olika delfrå

gor kommer att redovisas i samband med att jag nedan tar upp och behand

lar de olika delarna av kommittens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Ett iivergripande m{tl för en reformering av mer

viirdeskatten iir att denna skall ge ökade skatteintäkter. Dessa intiikkr skall 

bidra till finansieringen av inkomstskattercformen. 

Ytterligare krav kan emellertid stiillas p<I utformningen av ett mervärde

skattesystem. Mervärdeskattcn skall gynna samhiillsekonomisk effektivitet. 

innehi11la s<I fo indirekta eller dolda subventioner som möjligt. vara enkel 

alt tilfampa för myndigheter och skattskyldiga och vara fördelningspolitiskt 

acceptabel. Merviirdeskatten skall också ha en konstruktion som underlättar 

en anpassning till de regler som skall tilHimpas inom EG pä skatteområdet. 86 



Kommitten har funnit att en generell och enhetlig merviirdeskatt bäst mot- Prop. 1989190: 111 
svarar dessa krav. I en ekonomi med mervärdeskatt störs den samhällseko-

nomiska effektiviteten av undantag från skatten. Undantagen leder till kon-

kurrens- och konsumtionssnedvridningar samt dubbelbcskattningsdfekter 
och gynnar egenregiverksamhet framför upphandling. Om konsumenten 
kan vlilja mellan olika varor och tjiinster. av vilka en del iir belagda med full 

mervärdeskatt. andra med en liigre skatt och äter andra iir skattefria. sned-

vrids konsumtionsmönstren med samhiillsekonomiska förluster som följd. 

En merviirdeskatt bör således likformigt träffa all konsumtion av varor och 

tjiinster samtidigt som produktion och distribution gär fria genom avdrags-
riitt för ingiiende skatt. 

Nuvarande undantag fr<ln skatteplikt och reduceringsregler för vissa till

handaht!llanden fungerar ocks{1 som en indirekt subventionering av konsum

tionen inom dessa omr[1dena. Bostadsomrädet är ett exempel pä en sådan 

indirekt subventionering via merviirdeskatten. Vid mervärdeskattens inför

ande angavs att mcrviirdeskatten inte fick fördyra bmtadsproduktioncn. 

Delvisa\; detta skäl infördes reduceringsregler pf1 byggområdet och hyra in

fördes inte under skatteplikten. Reduceringsregler av likartad bakgrund har 

fram till den 1 januari 1990 funnits på restaurangomradet. Exemplen på lik

nande indirekta subventioner i ML är mi\nga. 
Enligt kommitten har ett system med indin:kta eller dolda subventioner 

vissa nackdelar. Generella subventioner av detta slag har i allmiinhet dälig 

träffsäkerhet och iir diirmed ineffektiva. Många undantag eller reducerings

regler kan dii de införs vara dtiligt utredda och motiverade. Andra kan ha 

tillkommit under särskilda förhiillanden som inte liingre föreligger. Ni'tgra 

undantag kan helt sakna uttalade motiv för sin existens. Undantag från skat

teplikt uppmärksammas normalt inte och blir inte föremat för debatt på 

samma siitt som en öppen subventionering. Den dolda subventior.eringen 

syns inte heller i statsbudgeten. 
Niir det gäller det svenska m..:rviirdeskattcsystemd har kommitten funnit 

att milnga av de nuvarande undantagen fran skatteplikt berörs av den refere

rade kritiken. Andra undantag - exempelvis när det gäller social omsorg, 

sjukvard och utbildning - fyller en funktion som komplement till samhällets 

dir~·kta bidrag till dessa verksamheter. Vissa andra undantag är väl motive
rade av administrativa förenklingsskiil. 

De nuvarande reduceringsreglerna och den omfattande skattefriheten 

inom friimst tjänsteomriidet medför ocks;I att beskattningen blir komplice

rad. Siirregleringarna skapar inte bara tolkningsproblem av betydande om

fattning och svarighetsgrad. utan också redovisnings- och kontrollproblem. 

Den teknik som ML bygger p~1 med skatteplikt för vissa uppräknade tjäns

ter medför också många administrativa och kontrolltekniska problem. Tek

niken innebär ocks[1 sv[irighcter mot bakgrund av den utveckling som tjäns

temarknaden genorngätt och genomgår. 

Den svenska mervärdeskatten är enligt vad kommitten funnit konstruerad 

pii ett sätt som i betydande delar <1vviker fr[m de teoretiska grunderna för en 

heltiickande och konkurrensneutral beskattning av den inhemska konsum-

tionen av varor och tjänster. I ett masshanteringssystem av merviirdeskat

tens slag iir det nödvändigt att bestämmelserna är enkla. generella och enty- 87 



diga. Olika undantag och reduceringsreglcr skapar gränsdragnings- och tolk- Prop. 1989/90: 111 
ningsproblem som binder upp skattemyndigheternas kontrollresurser och 
hindrar en rationell skattekontroll. Ett sa komplicerat mervärdeskattesys-

tem som det nuvarande är också en kostsam belastning för vissa skattskyl-
diga när det gäller tillämpning av reglerna och redovisning till myndighe-

terna. 
Med hänsyn härtill har kommitten föreslagit att skatteplikten enligt ML 

skall vara enhetlig och generell. Mervärdeskatten skall i princip träffa all yr
kesmässig omsättning av varor och tjänster. Kommitten har vidare föreslagit 
att skattens generella omfattning bör framgå i ML genom att det i lagen före

skrivs att vara och tjänst är skattepliktig om inte annat anges. 
Jag delar kommittens uppfattning om mervärdeskattesystemets konstruk

tion. Skatten bör vara generell. Undantag frän skatteplikten bör endast före
komma i undantagsfall och då vara särskilt motiverade. Vidare bör reduce

ringsrcglerna slopas. De problem i fråga om bristande konkurrensneutralitet 

som varit ett av skälen för införandet av reduceringsreglerna bör tekniskt 

kunna lösas på annat sätt. 
Den nuvarande ordningen i ML innebär att skatteplikten för varor i prin

cip är generell. Varubegreppet definieras i 7 § ML där det anges att med 
vara förstås materiellt ting som inte är fastighet samt gas, värme och elektrisk 
kraft. Som vara anses enligt bestämmelsen också växande skog, odling eller 
annan växtlighet vid omsättning utan samband med avyttring av marken. Vi

dare likställs med vara vissa rättigheter avseende naturtillgångar samt vissa 
uppräknade immateriella rättigheter. De skattepliktiga tjänsterna uppräk
nas däremot särskilt. I 10 § ML anges således att tjänst är skattepliktig när 

den avser vissa i paragrafen angivna förfaranden. 
För att klargöra skattepliktens generella omfattning bör lagen utformas så 

att vara och tjänst är skattepliktig om inte annat anges. En sådan teknik för 
angivande av beskattningsområdet överensstämmer också med vad som in
ternationellt är vanligt. bl.a. i EG:s sjätte mervärdeskattedirektiv. 

Även om skatteplikten enligt mitt förslag i princip är generell finns det 
atminstone tills vidare skäl att undanta vissa varor och tjänster från skatte
plikt. Jag kommer i den fortsatta framställningen att ta upp och behandla 

kornmittens förslag till sådana undantag. Även sådana områden som nu inte 
omfattas av skatteplikten men som föreslås bli skattepliktiga kommer att be

handlas, även om någon fullständig redogörelse för skattepliktens omfatt
ning på tjänstesidan inte kan göras med hänsyn till den föreslagna tekniken. 

2.2.1 fastighetsområdet 

Uthyrning av fastighet 

Mitt förslag: Uthyrning av fastighet undantas även fortsättningsvis 
från skatteplikt. Skatteplikt införs dock för upplåtelse av fastighet i 
vissa verksamheter. 
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Kommittens förslag: Uthyrning av fastighet undantas i princip från skatte- Prop. 1989/90: l l l 
plikt. Enligt förslaget skall skatteplikten dock omfattat.ex uthyrning av par-
keringsplats i parkeringsrörelse, uthyrning av förvaringsboxar, camping-
vcrksamhet, uthyrning av båtplatser och - vilket nu är skattepliktigt genom 

särskilt stadgande - rumsuthyrning i hotellrörelse. 
Rcmissinstanserna har med några enstaka undantag tillstyrkt eller lämnat 

förslaget utan erinran. De invändningar som förekommit har i huvudsak va

rit av lagteknisk natur. 
Skälen för mitt förslag: Uthyrning eller annan upplåtelse av rättighet till 

fastighet omfattas enligt nu gällande bestämmelser inte av skatteplikt. Några 

tekniska skäl kan inte anföras mot att i ett generellt och enhetligt mervärde
skattesystem låta skatteplikten omfatta också dessa tjänster. Kommitten har 
emellertid funnit att en generell skatteplikt för upplåtelse av fastigheter 

skulle medföra en alltför stor kostnadsbelastning på i första hand boendet. 
Kommitten har därför föreslagit att sådan upplåtelse av fastighet varav in

komsten är att hänföra till annat inkomstslag än rörelse enligt kommunal
skattelagen skall undantas från skatteplikt. Upplåtelse av fastighet som re
dovisas i inkomstslaget rörelse skulle enligt kommitten däremot medföra 

skattskyldighet. 
Kommitten har som utgångspunkt för sitt förslag haft den indelning i in

komstslag som görs i kommunalskattelagen. Genom det förslag som fram
lagts av utredningen om reformerad inkomstbeskattning (RINK) i fråga om 
att föra samman de nuvarande inkomstslagen inkomst av jordbruksfastighet, 

annan fastighet och rörelse till ett inkomstslag har förutsättningarna för den 
av kommitten föreshlgna tekniken för gränsdragningen mellan skattefri och 

skattepliktig upplåtelse av fastighet ändrats. 
Jag delar kommittens uppfattning att uthyrning av fastighet, vare sig fråga 

är om uthyrning för bostadsändamål eller uthyrning av lokaler, bör undantas 
från skatteplikt. Enligt min uppfattning finns dock skäl för att skatteplikt i 
vissa fall skall föreligga. Undantaget hör st1lcdes inte omfatta rumsuthyrning 
i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Sådan verksamhet är redan nu 
skattepliktig genom särskilt stadgande. Skattefriheten bör heller inte om
fatta upplåtelse av campingplats eller liknande i campingverksamhet, upplå
telse av parkeringsplats i parkeringsrörelse, upplåtelse av byggnad eller 

mark för djur eller upplåtelse av förvaringsbox. Detsamma gäller sådana till
handahällanden av reklamutrymmen som nu betraktas som upplåtelse av 
fastighet och inte som skattepliktig reklamtjänst. 

Enligt förordningen (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för 

hamn- och flygplatsverksamhet föreligger skattskyldighet för upplåtelse av 

handclshamn med tillhörande anordningar åt fartyg. Motsvarande gäller för 
trafikflygplats m:h annan flyplats som drivs av luftfartsverket eller kommun i 

fråga om upplåtelse åt luftfartyg. Denna förordning föreslås upphävd fr.o.m 
utgången av 1990. För att kumulativa skatteeffekter inte skall uppkomma 

bör därför det generella undantaget från skatteplikt för upplåtelse av fastig

het inte omfatta siidana upplåtelser. Skatteplikten bör inte begränsas till 
upplätelse av sådana hamnar och flygplatser som anges i förordningen, utan 

omfatta alla hamnar och flygplatser. 
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Skattdrihetcn bör heller inte omfatta upp\{1telse eller iivcrliltelse av rätt Prop. i 989/90: 111 
till jordbruksarrende och av r;itt till tillgodogiirande av naturtillgångar. Det 

överenssUimmcr med nuvarande ordning (jfr. 7 *fjärde stycket ML). 

Slopade reduceringsreg/er 

Mitt förslag: Reduceringsreglerna pi\ fastighetsomrtidet slopas. 

Kommittens förslag överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanscrna: förslaget har avstyrkts av bl.a. HSB. Hyresgiisterna.1· 

Rik.1förlm11d. Sl'crigcs Bostadsrä11sförcni11gars Centralorganisation och S1·e

riges Villaiigartj"örhund. Den huvudsakliga inviindningen är att förslaget 

medför betydande ökningar av boendekostnaderna. Motsvarande synpunk

ter har famnats ocks{1 av andra företrädare för hyrcsgiister och villaägare. 

Ryggentrcprcnörcma anser att de kostnadsökningar som förslaget medför 

kan fä negativa effekter för byggbranschen. förslaget har tillstyrkts av bl.a. 

S1wiges allmiin11y11iga /1ostad.lföretag SABO oeh fiutighetsiigarcförbundet. 

Huvuddelen av rcmissinstanserna har anfört att ett slopande av reduci.:rings

ri.:glerna nödvändiggör ökade subventioner till bostadssektorn. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nu gällande bestiimmclser är beskattnings

värdet för 1j;instcr avsi.:ende byggnads- och anHiggningsentreprenad eller an

nan tjiinst som avser fastighet reducerat till 60 %.· av vederlaget. För vissa 

ytterligare tj:inster med anknytning till fastighetsområdet, t.ex. projekk

rings- och andra byggkonsulttjänstcr, byggledning samt arbeten som avser 

mark eller yttre ledning är beskattningsviirdet reducerat till 20 '1(, av vederla

get. Dessa reduccringsregler infördes till övervägande del vid ML:s till

komst. 

Ett av syftena med rcduceringsreglerna var att åstadkomma konkurrens

neutralitet mellan byggnads- och anliiggningsarbeten i egen regi och upp

handling av hyggentreprenadtjänster. Reduceringsreglerna skulle ge en ge

nomsnittlig skatteeffekt motsvarande full skatt pi1 materialvärdet medan 

tjänsten i sig inte skulle beskattas. 
Ett annat syfte var att den faktiska skattehclastningen pi1 boendet inte 

skulle öka vid övergi111gen friin allmiin varuskatt till merviirdeskatt. I prakti

ken har reduceringsreglerna dock inneburit att inte bara boendet utan all 

verksamhet som inte rnedflir skattskyldighet subventioneras pi1 detta sätt. 

Reduceringsreglerna medför s;llcdes att de mervLirden som skapas i entre

prenadverksam het förblir obeskattade. Statens intiiktcr blir därmed avse

värt mindre iin vid en enhetlig mervLirdeskatt. Sett i ett större perspektiv 

medför reduceringsreglerna ocks<'t en konsumtionssnedvridning genom en 

Wgre beskattning av boendet iin av annan kllnsumtion. Den tekniska och lö

nemässiga utvecklingen. har <11.:ksä medfört att det vid reduceringsreglernas 

införande antagna förhallandet mellan material- och arbetsinsats föränd

rats. Reduceringsreglerna kan därför inte helt tillgodose önskemiilcn om 

konkurrensneutralitet. 

Reduceringsreglerna har \"<tllat avsev;irda tilliimpningsproblem. Även om 

situationen har förbLittrats under SL'nare <'1r kvarst[\r betydande problem i 

synnerhet vad giiller tilHimpningen av 20-rcgeln. Betr;iffande 6U-regeln kan 90 



sägas att tilliimpningsproblemen har minskat genom en massiv insats med Prop. 1989/90: 111 
anvisningar och dd frim RSV, liinsskattemyndighcterna och berörda 
branschorganisationer. En bidragande orsak torde ocksä ha varit en generös 
tolkning i RSV:s anvisningar avseende tilliimpningsomddct. 

Kommitten har inte funnit skäl att i ett generellt och enhetligt mervärde
skattesystem behålla reduceringsreglerna på fastighetsområdct. Jag delar 

denna uppfattning. 
Även vid omsättning av monteringsfärdiga hus är beskattningsvärdet re

ducerat till 60 ~.;. .. Denna regel infördes för att inte sådan omsättning skulle 

missgynnas i förhållande till byggnadsentreprenad. Även för sådan omsätt

ning bör rcduccringsrcgcln slopas. 

Ö1·riga tjänster al'scende fastighet 

Mitt förslag: Skat'tcplikt införs för samtliga tjänster avseende fastig
hetsförvaltning och fastighetsskötsel. Det giillcr t.ex. upphandlad fas
tighetsskötsel. sfadning. fönsterputsning. sotning och administrativa 
tjänster. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: P{t detta område har i stort sett samma uppfattningar 

framförts som i fräga om förslaget att slopa reduceringsreglerna. 
Skälen för mitt förslag: Vissa tjänster inom detta omrftde är enligt nuva

rande ordning uttryckligen undantagna frän skatteplikt. Det gäller t.ex. 
stiidning av bosti)der och andra lokaler. sotning och fönsterputsning. Andra 

tjänster på området är skattefria pa grund av att de inte anges i 10 §ML som 

skattepliktiga. 
Fastighetsförvaltning. inkl. fastighetsskiitscl, bestär i allmänhet av tjäns

ter som nu inte är skattepliktiga. Det kan gälla t.ex. kameral och teknisk 
förvaltning. stiidning av hostiidcr och andra lokaler. yttre stiidning m.m. Om 
smiirn: reparationer och undcrhiill ingt1r som ett moment i ett förvaltnings
uppdrag. s.k. samordnad fastighetsförvaltning, träffas inte heller dessa 

tjiinstcr av mcrviirdeskatt. 
Kommitten har funnit att tjiinster inom det nu behandlade omdtdet utgiir 

en naturlig best{indsdel i etr generellt mt•rvärdeskattesystem och att undan

tag skulle medföra svitröverskitdliga tillämpningsproblem. 
Jag delar denna uppfattning och förordar en generell och enhetlig beskatt

ning av varor och tjiinster ockst1 p{1 fastighctsområdct. Det kan ocksä påpe

kas att EG:s sFittc mervärdcskattcdircktiv inte innchi1llcr nagot undantag 

för tjiinster av detta slag. 

91 



Uttagsbeskattning av vissa fastighetsarbeten i egen regi 

Mitt förslag: För att eliminera konkurrenssnedvridningar införs en ut
tagsbeskattning för vissa arbeten som utförs i egen regi på egna fastig
heter. Beskattningen omfattar arbeten avseende ny-, till- eller om
byggnad, reparationer och underhåll, samt ritning, projektering, kon
struktion eller därmed jämförliga tjänster. Även lokalstädning. föns
terputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel omfattas av ut
tagsbeskattningen. Uttagsbeskattning skall endast ske då de på dessa 
arbeten nedlagda lönekostnaderna. inkl. lönebaserade avgifter, över
stiger 150 000 kr. för beskattningsåret. 

Kommittens förslag: Kommitten har föreslagit att uttagsbeskattningen 
skall ske när nedlagda lönekostnader överstiger 500 000 kr. och endast om

fatta arbeten avseende ny-, till- och ombyggnad, reparationer och underhåll 
samt ritning. projektering, konstruktion och därmed jämförliga tjänster. 
Kommitten har vidare föreslagit att de särskilda bestämmelserna i 5 b ~ 

andra och tredje styckena ML angt1cnde redovisningsskyldighetens inträde 

för uttag av tjänst i yrkesmässig byggnadsverksamhet och för förskott och a 
conton vid byggnads- och anläggningsentreprenader slopas. 

Remissinstanserna har i allmänhet tillstyrkt förslaget. Några remissinstan
ser. däribland Byggentreprenörerna. Småföretagarnas Riksorganisation, 

Svenska Rel'isorsamfundet och Sveriges Städentreprenörers förbund har an

fört dels att beloppsgränsen bör sättas väsentligt lägre. dels att uttagsbeskatt
ningen bör omfatta också övriga tjänster avseende fastighetsförvaltning. 

Skälen för mitt förslag: Genom att en generell skatteplikt inte nu införs 

för upplåtelse av fastighet eller för t.ex. bank- och försäkringsverksamhet 
kommer merviirdcskatten i dessa verksamheter att utgöra en inte avdragsgill 
kostnad. I och med att reduceringsreglerna slopas och generell skatteplikt 
införs för tjänster avseende fastighet, uppkommer i dessa fall skillnader i 
skattebelastning mellan upphandlade och i egen regi utförda arbeten. Dessa 
effekttr bör i görligaste man elimineras. 

Kommitten har därför föreslagit en uttagsbeskattning för byggnads- och 
anliiggningsarbeten inkl. reparationer och underhåll samt för arbeten som 
innefattar ritning. projektering. konstruktion eller därmed jämförlig tjänst 

som fastighetsägaren utför på fastighet som utgör anläggningstillgång hos 

honom. 
Förslaget syftar till att åstadkomma neutralitet vid de fastighetsförval

tande företagens val mellan å ena sidan egenregi och å andra sidan upphand

ling av tjänster eller upphandling av färdigbyggda fastigheter som varit före

mål för uttagsbeskattning. 
Jag delar kommittens uppfattning om behovet av den föreslagna uttagsbe

skattningen. En utebliven beskattning skulle innebära ett allvarligt hot mot 

främst de mindre byggföretagen och byggnadshantverkarna som till stor del 

har sin verksamhet inriktad på arbeten åt de ej skattskyldiga fastighetsför
valtarna. 

Såsom kommittens förslag är utformat kommer uttagsbeskattningen att 
omfatta även arbeten på sådana fastigheter som utgör tillgång i mervärde

skattepliktig \'erksamhet. Ur konkurrenssynpunkt finns enligt min mening 

Prop.1989/90:111 
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inte några skäl att låta uttagsbeskattningen ocksa omfatta sådana fastigheter. Prop. 1989/90: 111 
Å andra sidan bör t.ex. fastighctshandlande företags fastighetsbcstånd eller 

försäkringsföretags innehav av andra fastigheter än sådana som direkt an-

vänds för verksamheten ocksa omfattas av uttagsbeskattningcn. Nägra skäl 

att undanta dessa fastigheter föreligger enligt min mening inte. Uttagsbe-
skattningen bör därför avgränsas så att den omfattar fastigheter som används 
i verksamhet för vilken skattskyldighet till mervärdeskatt inte föreligger. 

Arbeten som i egen regi utförs på egna fastigheter av annan statlig myndig

het än affärsverk eller av kommun skall dock inte omfattas av uttagsbeskatt

ningen. 
Några remissinstanser har anfört att konkurrensneutralitetsskäl talar för 

att uttagsbeskattningen borde omfatta samtliga tjänster avseende fastighets

förvaltning och att den föreslagna beloppsgränsen borde sättas betydligt 

lägre. Jag delar i princip denna uppfattning. Den utökade skatteplikten och 

de slopade reduceringsreglerna innebär att konkurrenssituationen kan 

komma att försämras inte bara för mindre byggföretag och bygghantverkare 

utan även för andra som huvudsakligen har sin verksamhet inriktad på arbe

ten åt fastighetsägare, t.ex. städföretagen. En utvidgad uttagsbeskattning får 

dock ses mot de stora praktiska problem som kan uppstå. Med beaktande 

av dessa praktiska svårigheter anser jag uttagsbeskattningen nu kan utvidgas 

till att omfatta även lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan 

fastighetsskötsel. Jag är däremot inte beredd att redan nu i ut!agsbeskatt

ningen inordna kamerala och administrativa arbeten som utförs som ett led 

i en fastighetsägares egen fastighetsförvaltning. Innan en sådan utvidgning 

kan göras bör de praktiska erfarenheterna av den av mig föreslagna uttags

beskattningen utvärderas. I fråga om den av kommitten föreslagna belopps

gränsen delar jag remissinstansernas uppfattning att den bör sättas väsentligt 

lägre. En gräns på 500 000 kr. innebär att en fastighetsägare kan ha en rela

tivt betydande egenregiverksamhet utan att drabbas av uttagsbeskattningen. 
Beloppsgränsen bör i stället enligt min uppfattning bestämmas till 150 000 

kr. Även i detta fall gäller att de praktiska erfarenheterna bör avvaktas innan 

ställning tas till en ännu lägre gräns .. 
Kommitten har också föreslagit att de särskilda redovisningsreglerna i 

5 b § andra och tredje styckena ML upphävs. Reglerna innebär i korthet att 

redovisningsskyldigheten för skatt som hänför sig till uttag i yrkesmässig 

byggnadsverksamhet inträder två månader efter det att fastigheten kunnat 

tas i bruk och att redovisningsskyldigheten för skatt som belöper på förskott 

eller a contobetalningar avseende byggnads- eller anläggningsentreprenad 

inträder två månader efter slutbesiktning eller därmed jämförlig åtgärd. 

Det har anförts att förslaget i denna del genom ökade räntekostnader för 

bostadsproduktionen kommer att medföra ökade boendekostnader utöver 

vad som i övrigt blir resultatet av basbreddningen och slopade reducerings

regler. Det har angivits att kostnaden motsvarar en hyreshöjning på närmare 

18 kr. per kvadratmeter och år om inga kompensationsåtgärder vidtas. 

Jag anser att övervägande skäl talar för att den nuvarande ordningen i 

fråga om redovisningskyldighctens inträde vid uttag av tjänst i yrkesmässig 

byggnadsverksamhet och av förskott och a conton vid byggnads- och anlägg

ningsentreprenad bör behållas. Jag föreslar därför ingen ändring beträffande 

dessa bestämmelser. 
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2.2.2 l\fassmedia 

l?adio- oclt telc1·isio11s1·erksamhet 

Mitt förslag: Skatteplikt införs för radio- och telcvisionsverksamhet. 
Fr{in skatteplikt undantas dock Sveriges Radio-koncernens verksam
het för produktion och utsändning av radio- och televisionsprngram, 
i den mi\n verksamheten finansieras genom TV-avgiften eller statsan
slag. 

Från skatteplikt undantas också i vissa fall tillhandahållande av ra
dioprogram för synskadade, s.k. radiotidningar. 

Kommittens förslag innebiir att all radio- och tclcvisionsverksamhet inord

nas under skatteplikten. 
Rcmissinstanscrna: S1·erige.1· Radio AB avstyrker kommittens förslag. Som 

skiil anförs att det principiellt iir felaktigt att beskatta en offentligrättslig av

gift som TV-avgiften. Vidare anförs att s.k. public service-verksamhet un
dantagits frfm skatteplikt inom EG. '.\krvärdeskatten kan ocks;\ enligt bola
get komma att försvaga betalningsviljan för TV-avgifterna. S!'cnska Teater
förbundet liksom SJF-klubhen !'id S1·eriges Radio har Himnat liknande syn

punkter. I övrigt har förslaget tillstyrkts eller lämnats utan erinran. 
Skäkn för mitt förslag: Kommillen har inte funnit bärande skiil att vid en 

gem:rell och cnhetlig merviirdeskatt göra undantag från skatteplikt för radio
och televisionsverksamhet. Jag delar i princip denna uppfattning. 

Förslaget innebär att bl.a. kabel- Ol:h betal-TV-företagens verksamhet 

omfattas av den generella skatteplikten. Verksamheten kan inrymma olika 
slag av tjänster. I en del fall är det i princip endast tillhandahållandet av ka
helniitet som utgör tjiinsten. Det innehiir att kunden mot erläggande av en 

basavgift till nätinnehavaren kan ta emot sådana program, som nätinnehava
ren tar emot och sänder vidare utan att behöva betala någon avgift till pro
gramproducenten. I de fall ett satellitföretag tar ut en avgift för vissa pro
gram och kahclföretagcts kund önskar motta programmen, debiteras kun
den i allmänhet en tilläggsavgift. Signalerna är i sii fall kodade. En inneha
vare av TV-mottagare som har egen parabolantenn tvingas därför i siidana 
fall hyra en dekoder av satellitföretaget eller dess representant samt i allmän

het även att betala en viss avgift för programmen. I en del fall äger fastighets

ägare själva kabelnätet. I dessa fall kan fastighetsägarna ha lagt ut på entre

prenad ansvaret för förmedling av programpaketen frim satellitföretagen 

samt det operationella ansvaret för sändningarna. En del kabelföretag sluter 
avtal med fastighetsägarna. Andra sluter avtal med de enskilda hushållen. 

Även kombinationer härav kan förekomma. 
Samtliga t.it·inster inom nmr:.'1dct hör omfattas av skatteplikten. Skatteplikt 

komma s:lledes att föreligga dels för tillhandahi1llande av ljud- och bild
prngram för radio- eller trådsändning (dvs. programproduktion}, dels för 
själ\'a sändningen. dels för förmedling av ljud- och bildprogram för sädan 

siindning, dels för handhavande. underh:'11l och service av niitutrustningen. 

Sveriges Radio-koncernen skall enligt ett mellan staten och koncernens 
moderbolag, Sveriges Radio AB ( SR ), slutet avtal bedriva en radio- och te

levisionsverksamhd som skall priiglas av publicistiskt oberoende och organi-
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satorisk självständighet. Sändningsrätt enligt radiolagen (1966:755) tillkom- Prop. 1989/90: 111 
mer fyra av dotterbolagen till SR, nämligen Sveriges Television AB. Sveriges 
Riksradio AB, Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. 
Även dessa, de s.k. programföretagen, har avtal med staten. Televerket sän-
der Sveriges Radio-koncernens program från sina sändare här i landet. 

Sveriges Radio-koncernens radio- och televisionsverksamhet finansieras 
genom avgifter. Avgiften, som är knuten till TY-innehav och för närvarande 
utgår med 246 kr. per kvartal, är fastställd i lagen (1989:41) om TV-avgift. 
Utlandsprogrammen finansieras emellertid med statsmedel. 

Enligt EG:s sjätte mervärdeskattedirektiv ingår tillhandahållande av ra
dio- och tclevisionsutsändningar i skattebasen. Undantag görs dock för of
fentliga radio- och TV-subjekt i den mån de inte bedriver verksamhet på 
kommersiell basis. Undantaget avser i princip enbart de licenser eller skatter 
som tas ut på grundval av innehavet av radio- eller TV-apparater för att fi
nansiera de offentliga subjektens verksamhet. Kommitten har för sin del 
funnit att ett undantag för Sveriges Radio-koncernens verksamhet skulle 
medföra betydande olägenheter, inte minst från konkurrenssynpunkt, och 
har därför stannat för att inte föreslå något särskilt undantag från skatteplikt 
för denna verksamhet. 

Med hänsyn till Sveriges Radio-koncernens ställning som public-service
företag och till siittet för finansieringen av koncernens verksamhet, anser jag 
dock att övervägande skäl talar för att denna verksamhet även fortsättnings
vis hör ligga utanför det skattepliktiga området. Således bör Sveriges Radio
koncernens verksamhet för produktion och utsändning av radio- och tclcvi
sionsprogram undantas från skatteplikt i den mån verksamheten finansieras 
genom TV-avgiften eller statsanslag. Det innehär att TV-avgiften inte kom
mer att helastas med mervärdeskatt till den del den avser Sveriges Radio

koncernens verksamhet. 
Telewrket svarar för programinsamling. dvs. transport av program friin 

olika produktionsställen till de i koncernen ingående programföretagen. och 
programdistribution. dvs. dels transport av programmen från programföre
tagen till TY-sändarna och dels utsändningen till allmänheten fran sändar
stationer. Med hänsyn till vad jag föresl{1r i avsnitt 2.2.3 i fråga om generell 
skatteplikt för teletjänster, bör det här behandlade undantaget för radio- och 
televisionsverksamhet inte omfatta den verksamhet som televerket bedriver 
för programinsamling och programdistrihution. 

I fråga om radio- och televisionsverksamhet som bedrivs med stöd av niir
radiolagen (1982:459) och lagen (1986:3) om rundradiosändningar av fin
ländska tclevisionsprogram. har kommitten funnit att sadan verksamhet inte 
är att anse som yrkesmässig och därmed inte medför skattskyldighet till mer
viirdeskatt. Jag delar denna uppfattning. 

Kommitten har vidare föreslagit att tillhandahällandc av s.k. radiotid
ningar, dvs. radioprogram som för synskadade aterger nägon tryckt allmän 
nyhetstidning. skall omfattas av skatteplikten. Med hänsyn till vad jag före
slår i fråga om undantag frän skatteplikt för allmiin nyhl'tstidning och förs. k. 
kassettidningar, anser jag dock att starka skäl talar för att ocks[1 radiotid-
ningar med motsvarandi: innchiill undantas från skatteplikt. 
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Dagstidningar 

Mitt förslag: Dd nuvarande kvalificerade undantaget för allmän ny
hctstidning kvarst<lr oförändrat. 

Kommittens förslag innebär att skatteplikt införs för allmänna nyhetstid
ningar. 

Rm1issinstanscrna har i huvudsak lämnat kommittens förslag utan erin

ringar. Svenska tid11ings111givareföreningen, TCO och Svenska Journalistför

bundet avstyrker dock förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Jag instämmer i princip i vad kommitten anfört i 

fraga om en skattebeläggning av de allmänna nyhetstidningarna. En skatte

plikt för nyhctstidningar skulle dock få till följd att framför allt lågtäcknings
tidningarna skulle behöva kompenseras för att de nuvarande ambitionerna 

inom pressomrfadet skall kunna upprätthållas. Även med en höjning av 
presstödet torde vissa negativa effekter uppstå. Lågtäckningstidningarna är 

i stor utstrlickning beroende av annonsintäkter för sin existens. Om högtäck
ningstidningarna inte tillåter att en tillkommande mervärdeskatt slår igenom 

på prenumerations- eller lösnummerpriset utan väljer att kompensera sig ge
nom höjda annonspriser kan annonsköparna i större omfattning komma att 

avstit från annonsering i andratidningarna. I dagsläget råder en mycket god 

annonssituation. Vid en allmän konjunkturavmattning hör annonsköpen till 

de omraden där nedgången först slår igenom. 
En skattebeläggning kan således komma att innebära att lågtäckningstid

ningarnas bi dragsberoende blir starkare. Detta kan på sikt bli mycket kost
nadsdrivande för presstödet. En samlad bedömning gör därför att jag anser 
att det nuvarande undantaget från skatteplikt för allmänna nyhetsti<lningar 
biir bestå. 

Periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar m. m. 

~tt förslag: Undantaget från skatteplikt för periodiska mcdlcmsblad 
och periodiska personaltidningar och för vissa organisationstidskrifter 
består. 

Kornmittens förslag överensstämmer med mitt. 
Rernissinstanscrna har tillstyrkt eller lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Förutom för de tidigare behandlade allmänna ny-

hetstidningarna föreligger för närvarande undantag från skatteplikt för pe
riodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar när de tillhandahålls 
utgivaren, medlem eller anställd eller införs till landet under motsvarande 

förutsättningar. Dessa publikationer är skattepliktiga när de försäljs till an
nan än medlem eller anställd. 

Kommitten har funnit att en utvidgning av skatteplikten till att omfatta 

även försäljning till medlem eller anställd sannolikt skulle medföra kompli
kationer med avseende på reglerna om uttagsbeskattning. 
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Kommitten har i övrigt ansett att undantaget från skatteplikt för vissa or- Prop. 1989/90: 111 
ganisationstidskrifter i huvudsak är av samma karaktär som undantaget friin 
skattskyldighet för ideella föreningar. I konsekvens med att kommitten inte 
har föreslagit n{1gon ändring i fräga om de ideella föreningarnas ställning har 
kommitten inte heller funnit anledning att ompröva skattefriheten för orga
nisationstidskrifterna. 

Jag delar kommittens uppfattning i fråga om de angivna publikationerna 
och anser därför att det nuvarande undantaget från skatteplikt bör behållas. 
lnte heller de särskilda reglerna om skattefrihet för framställares leveranser 

till utgivare av sådana publikationer bör slopas. I enlighet härmed föreslås 

inte heller någon ändring av den skattefrihet för tjänster som tillhandahålls 
av ett tryckeri med avseende på en publikation av detta slag. Skattefriheten 
för dessa tjänster biir dock utvidgas till att också omfatta sådana tjänster som 

tillhandahiills av andra framställare av publikationen än tryckerier. 

2.2.3 Kommunikationer 

PersonbefiJrdran 

Mitt förslag: Skatteplikt införs för tjänster avseende personbefordran 
inom landet. Internationell personbefordran undantas från skatte
plikt. 

Kommittens förslag övercnstämmer i huvudsak med mitt. Kommitten har 
dock föreslagit att internationell personbefordran med tåg, buss eller taxi, 
med undantag för s.k. paketresor, skall beskattas till den del den sker inom 
Sveriges gränser. 

Remissinstanscrna har i allmänhet tillstyrkt kommittens förslag. Viss kri
tik har dock riktats av bland andra RSV. transportrådet och Näringslivets 

ska1tedelegatio11 mot kommittens förslag att särbehandla markbaserad inter
nationell personbefordran. Svenska lokaltrafikföreningen och SJ samt några 
ytterligare rcmissinstanser avstyrker förslaget i sin helhet med motiveringen 
att en skattebeläggning skulle medföra en konkurrensnackdel för den kol
lektiva trafiken gentemot privatbilismen. 

Skälen för mitt förslag: På kommunikationsområdet är för närvarande i 
princip endast tjänster som avser transport av gods skattepliktiga. Personbe
fordran omfattas inte av skatteplikten. Resetjänsterna representerar emel
lertid en stor del av den privata konsumtionen. Konsumtionsneutralitetsskäl 
talar därför i hög grad för att även dessa tjänster inordnas under skatteplik

ten. 

Många företag som bedriver verksamhet med personbefordran ombesör

jer också i viss utsträckning godstransporter. För dessa företag föreligger 
ofta svårigheter att på ett korrekt sätt fördela omsättningen på den skatte

pliktiga resp. skattefria delen av verksamheten vilket också medför problem 

när det gäller avdragsrätten för ingående skatt. Dessa problem undanröjs 

om också personbefordran inordnas under skatteplikten. Från principiell 
synpunkt kan något tungt vägande skäl inte anföras för att även fortsätt-
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ningsvis undanta resetjiir1sterna friin skatteplikt. En beskattning av rese- Prop. 1989/90: 111 
tjiinster ligger ocks{1 i linje med vad som angivits i EG:s sji~tte mervärdeskat-

tedirektiv. 

Av konkurrensskiil hör skatteplikten omfatta alla typer av resetjiinster 

oavsett om det iir fraga om statlig. kommunal eller enskild regional när- eller 

fjiirrtrafik, taxiresor. turistresor, sightseeingturer eller annat. Det bör heller 

inte ha n{1gon bctydt.:lse vilket trafikmedel som används eller om resan före

tas till sjöss, till lands t.:ller i luften. 

Det torde inte vara fört.:nat med några tekniska svårigheter att beskatta 

dt.: resor som i sin helhet företas inom landets gränser. Ett särskilt problem 

uppkommer dock i fr{1ga om dL' intt.:rnationella resorna. dvs. resor till och 

friin utlandL't. Kommitten har föreslagit alt resor till utlandet som företas 

med flyg clkr bM i sin ht.:lhet skall jämstiillas med export medan motsva

rande resor med landbaserade transportmedel skall beskattas till den del de 

företas inom landet. Som skiil för denna ordning har kommitten anfört att 

om resor mt.:d landbaserade transportmedel jiimstiills med export skulle 

dt.:tta kunna fa till följd alt den som skall resa till en ort nära en gräns v~iljer 

att i stiillet lösa biljL'tt till en destinationsort strax bortom samma gräns. Här

igenom skulle en i princip oberiittigad skattefrihet uppkomma. 

Av praktiska skiil skall dock L'nligt förslaget s.k. paketresor, dvs. resor där 

vederlagL't ocksit inkluderar kost och logi pa utrikes ort, alltid jämstiillas med 

export. 

Jag delar i och för sig kommittens uppfattning om de problem som kan 

komma att uppst{1 om ocksi1 tk landbaserade internationella transporterna i 

sin helhet jfönstiills med export. Dessa problem bör dock inte överdrivas. 

Den av kommitten föreslagna ordningen kan i stället komma att medföra 

bt.:sviiramk konkurrt.:n~nackddar för de landbaserade transportmedlen 

gentt.:nmt b~1t- och flygtrafiken. Enligt min mt.:ning bör hänsynen till konkur

rensneutraliteten ges större vikt iin det förh[1llandet att reglerna kan komma 

att utnyttjas pil det siitt kommitten beskrivit. Personbefordran till och friin 

utlandet bör sitledes alltid jämstiillas med export. En s[1dan ordning har 

ocksii den fördelen att all transportverksamhet till och frän utlandet beskat

tas ptt samma siitt oavsett om den avser gods- eller personbefordran. 

Om de nu föreslagna reglerna pi1 detta omriide skulle komma att utnyttjas 

p<i det s:itt kommittt:n har beskrivit, kan det finnas skäl att ompröva bestäm

melserna. 

Ett ytterligare problem i fr~1ga om de internationella resorna är den skatte

miissiga behandlingen av resor med s.k. transituppehilll. Det bör enligt min 

mening inte komma ifråga att till n{tgon del beskattat.ex. en flygresa till eller 

fr{111 utrikes ort med transituppeh{tll inom Sverige. 

l fr:'1ga om s.k. paketresor eller liknande frtm utlandet till Sverige, bör en

dast resan direkt till och fr[m Sverige jiimstiillas med export. Om det i åta

gandet ocks~1 ingi!r att inom landet tillhandahMla kost och logi eller ytterli

gare resor eller tjiinster av annat slag, bör dessa tjänster i sin helhet anses 

tillhandah;lllna inom lamkt. 

Kommitt0n har föreslagit att merviirdeskatt pi1 resL'ljiinster inte skall be-

höva redovisas iippet. Som skiil h:irfiir har bl. a. angetts att ett krav på öppen 
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debitering skulle medföra att resdöretagen tvingas att byta ut befintlig ut- Prop. 1989/90: 111 
rustning för utskrivning av biljetter m.m. och cHirmed åsamkas stora kostna-

der. Krav pä en öppen debitering skulle också försvåra hanteringen for så-

dana företag som kommer att tillhandahålla säviil skattepliktiga som skatte-

fria tjänster. 
Jag delar denna uppfattning. Även om resetjiinster i relativt stor omfatt

ning kommer att utnyttjas i skattepliktig verksamhet med åtföljande av

dragsriitt, kommer den dominerande andelen resor att vara hä~förlig till pri

vat konsumtion. Det saknas därför enligt min mening skiil att i detta hiin

seende behandla resdöretagen pit annat sätt än detaljhandeln. Den som för 

sin merviirdeskatteredovisning iir beroende av en öppen skattedebitering, 

mästc sitledes - liksom vid inköp frän detalj handeln - särskilt begära faktura 

eller motsvarand.: handling av vilken merviirdeskattens belopp framgär. 

Enligt min mening kriivs inte n{1gon uttrycklig lagreglering i detta hän

seende. Vad som anges i 16 §andra stycket ML om detalj handel eller därmed 

jämförlig verksamhet torde ocksii utan särskilt stadgandc kunna innefatta 

tillhandahällande av resetjiinster. 

En beskattning avresetjänster innebär att det saknas skiil att undanta res

godsbefordran från det skattepliktiga omrädet. Även förmedling av rese

tjiinstcr bör inrymmas under skatteplikten. Förmedling av resor till eller från 

utlandet bör jämställas med export pil samma siitt som giiller för resetjänsten 

I Sig. 

Post befordran 

Mitt förslag: Det nuvarande undantaget fdn skatteplikt för postbe
fordran av annat än postpakct. gruppkorsband samt varor i diligens
trafiken beht1lls. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. . 
Skälen för mitt förslag: Till kommunikationsomrädet hör postens beford

ran av brev m.m. Denna verksamhet omfattas för niirvarande inte av skatte
plikten. Det vore i och för sig naturligt att i ett generellt mcrviirdeskattesys

tem ocks{1 inordna tjänster av detta slag. Med hänsyn till att postverkets 

verksamhet pli detta omrade i allt större omfattning är utsatt för konkurrens 

från näringslivet och att utvecklingen pä ADB-området möjliggör ett infor

mationsutbyte via ADB-media. talar ocksi1 konkurrens- och konsumtions

neutralitetsskäl för att brevbefordran borde omfattas av skatteplikten. 

En skatt på brevbefordran skulle i och för sig inte heller behöva medföra 

nftgra allvarligare tekniska problem för postverket. Skatten skulle inklude

ras i postverkets tariffer och erläggas av kunden genom portot. Även pro

blem som sammanhänger med internationell brevbefordran torde kunna lii

sas. 

Det finns emellertid skiil som talar för att postens befordran av brev m.m. 

även fortsiittningsvis undantas frän skatteplikt. 

Merv:irdeskatten pii brevbefordran får som ovan anförts tas ut genom por- 99 



tot. En sådan ordning medför att en skattskyldig näringsidkares rätt till av- Prop. 1989/90: 111 
drag för ingående skatt intriidcr när han anskaffar francoteckcn och inte när 
han faktiskt utnyttjar befordringstjänsten. Francotccken anviinds emellertid 
ocks;] för andra ändamfil iin som porto. Det iir inte ovanligt att s<'idana an-
vänds som betalningsmedel i samband med t.ex. postorderhandel. Ostämp-

lade franrntccken kan också mot en mindre avgift inlösas mot kontanta me-
del hos post verket. De nu angivna förhällandena kan antas medför kontroll-

tekniska problem. 

Vidare iir postbdordran av annat än paket regelmä~sigt undantaget från 
skatteplikt i utliindska mcrviirdeskattesystem. Det kan också anmärkas att 
EG:s sjlitte mervärdcskattedirektiv innehåller ett motsvarande undantag. 
Vid en beskattning i Sverige av dessa tjänster kan det för vissa icke skattskyl

diga konsumenter te sig lönsamt att låta andra länders postväsenden ombe
sörja behovet av postala tjänster. 

Överviigande skäl talar diirför enligt min mening för att det nuvarande un
dantag.:! frän skatteplikt för postens befordran av annat i'tn postpaket, 
gruppkorsband samt varor i diligenstrafiken bör giilla även fortsättningsvis. 

Tclctjiinster 

Mitt förslag: Skatteplikt införs för teletjänster. Även teletjänster som 
riktar sig till mottagare utanför landet omfattas av skatteplikten. 

Kommittens förslag överensstiimmer med mitt. 
Remissinstanserna: Televerket har tillstyrkt förslaget. Övriga remissinstan

ser har i huvudsak lämnat förslaget utan erinran. Några instanser, bl.a . . 'freri

gcs riksidmmfi:irb11nd. har piipekat att en beskattning av teletjänster medför 
en betydande kostnadsfördyring för ideellt bedriven verksamhet. 

Skälen för mitt förslag: Tektjiinstcr omfattas för närvarande inte av skat
teplikten. Sådana tjänster utnyttjas i betydande utsträckning för privat kon
sumtion. Mcrviirdcskattens avkastning skulle därför öka väsentligt om också 
dessa tjiinster inordnas under skatteplikten. Några siirskilda skiil för att i ett 
generellt mervärdcskattcsystem undanta teletjänster kan enligt min mening 
inte anföras. Dessa tj~inster beskattas ocksä i stora delar av det övriga 

Europa och är heller inte undantagna enligt EG:s sjätte mcrvärdeskattedi
rektiv. 

lfr{1gvarandc tjänster har tidigare nästan uteslutande tillhandahållits av te

leverket. Televerkets monopolställning är dock inte längre lika omfattande 

som tidigare. En beskattning av teletjänster är därför önskviird också av 

konkurrcnsncutralitetsskäl. Beskattningen undanröjer vidare en del pro
blem som iir förknippade med den s.k. blandade verksamhet som föreligger 

för bl.a televerket. 

I fnlga om de internationella teletjänsterna, dvs. sådana som riktar sig till 
mottagare utanför Sveriges griinscr, har kommitten av skattetekniska skiil 

föreslagit att dessa skall anses som i sin helhet tillhandahiillna inom landet 
och s{1ledcs inte jämställas med export. Jag delar denna uppfattning. Detta 

är också den ordning som tillämpas i övriga länder där teletjänster beskattas. 
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2.2.4 Kultur och nöjen 

Mitt förslag: Fr{m skatteplikt undantas försiiljning av alster av bild
konst som iigs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. tillhandahiil
lande av biograf-. teater-. opera- och balettföreställningar samt bib
lioteks-. arkiv- och musdvcrksamhet. 

Kommittens förslag innebär att all verksamhet också på kultur- och nöjes

området. till vilket även hänförs sport och idrott. inordnas under skatteplik

ten. 

Remissinstanserna har i huvudsak lämnat kommittens förslag utan erin

ran. Flertalet av de remissinstanser som företräder kulturområdet har dock 

avstyrkt förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Huvudparten av kultur- och nöjesområdet omfat

tas för närvarande inte av skatteplikt. Enligt kommitten framstår det dock 

som naturligt att en generell mervärdeskatt omfattar också ett i så många 

hänseenden renodlat konsumtionsområde som det här är fråga om. Gäl
lande beskattningsregler kan enligt kommitten i hög grad sägas subventio

nera nöjesområdet till förfång för konsumtionen på andra områden. Ocksa 
det förhållandet att vissa former av nöjeskonsumtion, t.ex. dans och under

hållning i samband med restaurangbesök, för närvarande i vissa fall träffas 

av mervärdeskatten. medan i andra fall motsvarande konsumtion inte be

skattas, inverkar menligt på konkurrensneutraliteten. 

Jag delar i och för sig kommittens uppfattning om fördelarna med en gene

rell och enhetlig mervärdeskatt. Enligt min uppfattning kan det emellertid 

av kulturpolitiska och andra skäl vara motiverat att begriinsa skatteplikten 

inom kulturomrt1det. En betydande del av verksamheten på området sub

ventioneras i stor utstriickning av stat och kommun och numera i viss ut

sträckning liven av det privata näringslivet. Subventioneringen medför att 
mirnga subjekt vid en generell merviirdeskatt skulle redovisa negativa mer
värden. 

En skattebeHiggning av dessa områden skulle således inte medföra niimn

värt ökade intiikter för staten. En skattefrihet bör dock endast omfatta så

dana om räden diir en skattebcliiggning kan antas få betydande negativa kul
turpolitiska konsekvenser och där inslaget av rent kommersiell nöjes- och 

underhi1llningsverksamhet kan bedömas vara marginellt. Några skäl att un

danta andra verksamheter fr{m skatteplikt kan enligt min mening inte an

föras. 

Enligt nu gällande bestämmelser undantas frän skatteplikt försäljning av 

alster av bildkonst som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Ur kul

turpolitisk synpunkt kan det vara befogat att undantaget bibehålls. De ku

mulativa effekter som kan uppstft på grund av ett sådant undantag torde vara 

försumbara. Lagrädet har vid sin granskning förordat att undantaget på 

denna punkt bör utvidgas till att också avse försäljning och import som görs 

a\' den till vilken alstret överg;)tt p{1 grund av bodelning. arv eller testamente. 

Enligt min mening är en sädan utvidgning av skattefriheten inte motiverad. 

Prop. 1989/90: 111 
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sett frirn importfallen för fr;igan om skatteplikt betydelse endast i det fall en Prop. 1989/90: 111 
försäljning sker i yrkcsmiissig verksamhet. Att i sädant fall göra skattskyldig-

heten beroende av om förviirvet varit av familjeriittslig eller kommersiell na-

tur, hör enligt min mening inte komma i fdga. Inte heller föreligger sk:il att 

införa andra bcstiimmelser för import än vad som giiller vid försäljning av en 

likviirdig vara inom landet. 

Det kan anmiirkas att mitt förslag i övrigt medför att tji'rnstcr avseende 

sildana konstverk som iir undantagna fr{rn skatteplikt fortsättningsvis skall 

vara skattepliktiga. Sfdedcs kommer t.cx. galleriers och konsthandlares för

medlingsprovisioner m.m. att omfattas av skatteplikten, även om ersätt

ningen avser förmedling av frän skatteplikt undantagna alster av bildkonst. 

I fräga om teaterverksamhct gör jag följande bedömning. En mervärdebe

skattning skulle till överviigande del inte innebiira någon belastning för detta 

omriide. Storleken av de offentliga bidragen leder i många fall till att mervär

deskatten på övriga intiikter klart understiger den avdragsgilla ing<iende 

skatten. En skatteplikt skulle sälcdes kunna innebiira en betydande konkur

rensnackdel för de institutioner som helt finansieras med entreavgifter o.d. 

Övervägande skiil talar därför enligt min mening för att tillhandah<illande 

av teaterföreställning bör undantas frirn skatteplikt. Undantaget bör oi.:ksfi 

omfatta med tt:ater jiimförbara verksamhett:r, t.ex. revy-, operett- eller mu

sical fri rest ii 11 ningar. 

Opera- och balett verksamhet har ofta en nära anknytning till tcaterverk

s;1mhet, siiviil sakligt som organisatoriskt. Pi1 grund hiirav bör undantaget 

fr{rn skatteplikt iiVl'n omfatta opera- och balettförestiillningar. 

I friiga om biografverksam het kan följande siigas. Genom avtal mellan sta

ten od1 filmbranschen bildades iir I 963 Svenska filminsitutet. Filminstitufct 

skall enligt avtalet ha till mälsiittning bl.a. att stödja svensk filmproduktion. 

att medverka till spridning och visning av kvalitctsfilm samt att arbeta för att 

friimja andra för filmen viirddulla kulturella iindam{1l. Filminstitutcts verk

samhet finansieras till mycket stor del av de s.k. biografavgifterna. Sädan 

avgift erHiggs till Filminstitutct av biografägarna och utgfir med ett belopp 

S<'m motsvarar JU procent av bruttointiikterna vid biografförestiillning. Av

gift erläggs doi.:k inte för alla föreställningar. Av filmavtalet framg~l.r att bran

schen har riitt att siiga upp avtalet om merviirdeskatt införs pä filmförestiill

ningar. Kommitten har uttalat att Filminstitutets verksamhet iir värdefull och 

att det därför iir angelilget att denna verksamhet kan finansieras även i fram

tiden. Jag delar kommittens uppfattning om betydelsen av Svenska Filmin

stitutets verksamhet. Till skillnad fr{m kommitten anser jag dock att övervä

gande skiil talar för att biograffiirestiillningar iiven fortsiittningsvis undantas 

frfrn skatteplikt. 

Undantaget bör diircmot inte omfatta anordnande av konserter. Sadan 

vaksamhet avser ofta ren populiirunderhMlning p{1 kommersiell basis. Det 

finns inga skiil att genom mcrviirdeskattesystemet ha generella subsidier för 

sådan verksamhet. En generell skatteplikt för denna verksamhet underlättar 

ockst1 viisentligt tilliimpningen av ML gl·nom att t.cx. restaurangverksamhct 

med tillhörande underhallning i sin helhet träffas av mervärdesk.attcn. För 

k.onsertverksamhet i övrigt ligger tyngdpunkten i huvudsak pt1 s[1dana före

st~illningar för vilka den generella merviirdeskatten saknar betydelse eller 102 



enbart har pos1t1va konsekvenser, t.cx förestiillningar som anordnas av Prop. 1989/90: 11 l 
ideella föreningar eller sådan yrkcsmiissig verksamhet som till överviigande 

del finansieras genom offentliga bidrag. 

Ett undantag friin skatteplikt p<I kulturomri1dct bör ocksi1 omfatta biblio

teks-. arkiv- och museivcrksamhet. I friiga nm tjiinster som tillhandab{11is av 

bibliotek bör skattefriheten omfatta utlaning eller annat tillhandabi1llande 

av böcker, tidskrifter. tidningar. grammofon- eller andra ljudinspelningar, 

konstverk och motsvarande samt bibliografiska upplysningar. Skattefriheten 

hör omfatta s~1viil de direkta avgifter som kan utg~1 för tillhandah~lllande av 

böcker etc. som diirmed förknippade avgifter s:'isom bcstiillnings- och köav

gifter. 

Enligt nu gällande ordning räknas de offentliga bibliotekens verksamhet 

som yrkcsmiissig i den män verksamheten bedrivs i konkurrens med skatte

pliktig näringsverksamhet. Bcsliimmclsen. som nied hiinsyn till vad jag förc

slär i avsnitt 2.3 avseende mervärdeskattcn och den offentliga sektorn kan 

upphiivas. avser närmast tillhandahällandc av ADB-baserad information. 

Ett undantag iiven för bibliotekens verksamhet av detta slag skulle medföra 

konkurrenssnedvridningar till nackdel för sådana skattskyldiga som yrkes

mässigt tillhandahaller informationstjiinster. Undantaget från skatteplikt för 

bibliotekstjänster bör s;iledcs inte omfatta annat tillhandah~1llande av infor
mation än si1dant som avser bibliografiska upplysningar, dvs. upplysningar 

om vilka verk som finns tillgängliga på biblioteket clkr pä annat bibliotek. 

Arkiven har niirmast till uppgift att förvara och h{tlla arkivhandlingar till

giingliga. Häri ingår ofta att tillhandahålla kopior av handlingarna. Det nu 

sagda bör omfattas av den föreslagna skattefriheten. S~tdan uppdragsverk

samhct som avser be arbetande av arkivets egna handlingar liksom· insam

lande och bcarbetande av extern information bör däremot falla utanför det 

skattefria omradet. 

Den förslagna skattefriheten för museiverksamhct bör omfatta ett mu

seums utst~illningsvcrksamhct och tillhandahi:illande av vandringsutstiill

ningar o.d. Däremot bör skattefriheten inte omfatta s{1dan uppdragsverk

samhet som i sig avser skattepliktiga tjänster. 

Flertalet upphovsrätter bör innefattas i skattefriheten p<I kulturomrädet. 

Dessa behandlas i samband med övriga immateriella riittigheter i avsnitt 
2.2.7. 

Betriiffande kultur- och niijesomri1det i övrigt bör skatteplikten vara gene

rell. Skatteplikt kommer således att föreligga för bl.a. cirkusföreställningar, 

danstillstiillningar och restaurangunderhällning samt för sport- och idrotts

evenemang. 

När det giiller idrottslig verksamhet torde den bibehiillna ordningen i friiga 

om de ideella föreningarnas mervärdeskatteriittsliga stiillning mer än viil till

godose berättigade krav pi1 skattefrihet för icke-kommersiell verksamhet. 

Genom skattefrihetens anknytning till den inkomstskattemässiga behand

lingen av ideella föreningar undantas i praktiken hela idrottsrörclsen. Det 

kan dock finnas anledning att uppmärksamma de effekter i övrigt som den 

föreslagna utvidgningen av skatteplikten kan fä för idrottsrörclsen och även 

andra folkrörelser. En uppföljning härav bör allts:1 ske. 

Kommitten har föreslagit att en mervärdcbeskattning p<"i detta omräde 103 



inte bör leda till ett krav på öppen skattedebitering. dvs. att skattens belopp Prop. 1989/90: 111 
skall framgå av entrebiljett eller dylikt. Jag delar denna uppfattning. Det är 
i allt väsentligt fråga om tjänster som tillhandahålls för privat konsumtion, 

varför riitt till avdrag för den skatt som belöper på tjänsterna mycket sällan 

blir aktuell. Det saknas anledning att i detta hänseende behandla dessa verk-

samheter på annat siitt än detaljhandeln. Enligt min mening erfordras inte 
någon uttrycklig lagreglering i detta hänseende. Vad som anges i 16 §andra 

stycket ML om detaljhandel och liknande verksamhet torde utan särskilt 

stadgande kunna innefatta tillhandahållande av de nu aktuella tjänsterna. 

2.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 

Allmä11t 

Mitt förslag: Finansiella tjänster och försäkringstjänster undantas 
från skatteplikt. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanscr har kommenterat för

sh1get. Dessa har i huvudsak anfört att reglerna på detta område inte bör 

avvika från vad som gäller inom EG. 
Skälen för mitt förslag: Finansiella tjänster och försäkringstjänster är inte 

skattepliktiga enligt nuvarande ordning. Med finansiella tjänster avses bank

och finansieringsverksamhet. t.ex in- och utlåningstjänster, betalningsför

medling och viirdepappershandel. Med försäkringstjänster avses även åter

försäkringsverksamhct och tjänster utförda av försäkringsmäklarc. 
Kommitten har funnit att sk~il talar för att också finansiella tjänster och 

försäkringstjänster bör inordnas i ett generellt och enhetligt mcrvärdeskatte
system. Samtidigt konstaterar kommitten att de internationella och tekniska 
aspekterna är svåröverblickbara. Kommitten har därför inte lämnat något 
förslag i denna del utan föreslagit att frågan utreds i särskild ordning. 

I anledning av vad kommitten föreslagit har regeringen i juni 1989 tillkal
lat en siirskild utredare med uppgift att utreda beskattningen av den finan

siella sektorn (Fi 1989:02). Utredaren beräknas nu redovisa resultatet av sitt 

arbete i juni 1990. I avvaktan på resultatet av utredningen avstår jag från att 

nu fönna nt1got förslag i denna del. 

Beska1111ing a1· vissa tjänster 

Mitt förslag: Notariatvcrksamhet, inkassotjänster och bankfacksul
hyrning samt annan rådgivning och förvaring omfattas av skatteplik
ten. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. Endast vissa tek

niska synpunkter har framförts. 
Skälen för mitl förslag: Ifrågavarande tj;inster är skiljbara från de finan

siella tjiinster som behandlats ovan. Tjiinstcrna tillhandahålls i stor utsträck

ning slutkonsumentcr. 
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'.'lftgra särskilda skiil för att vid en generell och enhetlig mcrvärdeskatt un- Prop. 1989/90:111 

danta dessa tjiinskr Mm skatteplikt kan inte anföras. I notariatverksamhet 
innefattas normalt bl.a. förvaltning av värdepapper, förvaltning av lån för 
annan part. förvaltning av omyndigs medel. juridiska tjänster åt kunder samt 

andra r{1dgivningstjiinstcr. 

2.2.6 Personliga tjänster m.m . 

.41/mäm 

Mitt förslag: Skatteplikt införs för alla förekommande personliga 
tjänster utom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna har i huvudsak liimnat förslaget utan erinran. Skatte

plikt för veterinärtjänster avstyrks dock av Srenska dj11rsj11klwsföreningen 
liksom av bl.a. Sveriges Veteriniirfiirhund . .'frenska H1111dklubbe11, Svenska 
Kennelkluhhen och Svenska /Jj11rskydtf.1föreninge11. Svenska frisörföre
ningen har avvisat förslaget till den del det avser skatteplikt för frisörtjänster. 

Skälen för mitt förslag: Till personliga tjänster räknas i detta sammanhang 
renodlade konsumtionstjänster och även vissa tjänster som utnyttjas av nä

ringsidkare. De personliga tjiinsterna utgör för närvarande i stor utsträck
ning s.k. tysta undantag. P<I nägra områden - i första hand för tjänster med 

anknytning till fastighetsområdet - har dock skatteplikt införts. 
Vid en generell och enhetlig merviirdeskatt iir det, inte minst för att und

vika konkurrens- och konsumtionssnedvridningar, naturligt att skatteplikten 

omfattar även tjiinstcr av detta slag. Ä wn vissa kumulativa effekter undan
röjs med en generell skatteplikt. 

Kommitten har ink funnit skäl att - utöver vad som anges nedan beträf
fande sjukvtml. tandvind. social omsorg och utbildning - föreslä några un
dantag frön skatteplikt pli detta omrt1de. Jag delar kommittens uppfattning. 

Den generella skatteplikten kommer s;1ledes att omfatta utpräglade kon
sumtionstjiinster s(1som skönhets- och hårvärd. Detsamma gäller t.ex. tjäns
ter som tillhandah;'tlls av badinrättningar. 

Konsulttjiinster, dvs. utredande och riidgivandc verksamhet inom ekono
miska. administrativa och juridiska områden i vidsträckt bemärkelse, kom
mer ocksit att omfattas av skatteplikten. 

Vad avser tekniska konsulttjiinster är de redan enligt gällande regler i all

mänhet skattepliktiga. Detta giiller t.ex. tjlinstcr i fråga om projektering. rit

ning. konstruktion m.m. avseende fastighet. Även motsvarande tjänster av

seende skattepliktig vara samt produktutveckling omfattas av skatteplikten. 
Vissa tjiinster av detta slag ligger dock för närvarande utanför det skatteplik

tiga omrt1det. En generell skatteplikt innebiir att skatteplikten utvidgas till 

att omfatta alla nu skattefria byggkonsulttjlinster. exempelvis fastighets- och 
markviirderingar. bitriide i expropriations- och vattenmål. arkitektarbeten 

som avser inte bestämda fastigheter. utredningar avseende markanskaff
ning. dtdgivning i samband med upphandling. förhandlingar med myndighe-
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ter, uppriittande av drifts- och skötselinstruktioner för en byggnads framtida Prop. 1989/90: 111 
vtird, företagsledning och administrativ rationalisering samt lantmäteritek-
niska tjiinster. 

Aven andra tekniska konsulttjiinskr iin byggkonsulttjänster, t.ex. pro

jektledning avseende annat än byggnads- och anHiggningsarbeten och rit

tjänster kommer alt omfattas av skatteplikten. 

P{1 det ekonomiska omr{1det innebär en generell skatteplikt att inte bara 

bokföring och i samband därmed tillhandahållna kamerala tjiinster .utan 

ocks{t t.ex. revision. skatterådgivning. kamerala tjänster utan samband med 

bokföringstjänster. uppriittande av deklarationer m.m. omfattas av skatte

plikten. Även konsulttjiinster som utförs av I.ex. banker blir skattepliktiga. 

I fraga om skatteplikten för juridiska tjänster kan nämnas exempelvis ad

vokatverksam het. Vad en <tdvokat uppbiir i ersättning av en klient och i före

kommande fall av allmiinna medel kommer att utgöra skattepliktig omsätt

ning för honom. De offentliga taxebestämmelser som i viss utstriiekning reg

lerar en advokats arvoden vid uppdrag somt.ex. offentlig försvarare, biträde 

enligt rättshjiilpslagen. bodelningsförrättarc eller konkursförvaltare hiir där

för utformas med hiinsyn till skattskyldigheten. 

Den generella skatteplikten bör ocks{t omfatta all yrkesmiissig förmed

lingsvcrksamhet oavsett om förmedlingstjänsten avser fastighet eller skatte

fria varor och tjänster. En fastighetsmiiklares fiirmedlingsverksamhet med

för således skattskyldighet. Beskattningsvärdet utgörs dit av den erhållna 

provisionen eller motsvarande ersiittning. Även sådana tjänster som inneb~ir 

att mäklaren endast sammanför säljare och köpare omfattas av skatteplik

ten. 

Också veterinärtjiinster inordnas under den generella skatteplikten. Det 

innebär att de nuvarande kumulativa skatteeffekterna inom jordbruksnii

ringen lKh den yrkesmiissiga djuruppfödningen i övrigt försvinner. 

Sjukrtlrd och tamfrtlrd 

Mitt förslag: Sjukvård och tandviird undantas frän skatteplikt. Un
dantaget omfattar i huvudsak s<'tdan v[ml som kan berättiga till sjuk
vftrdsersättning enligt lagen om allmiin försäkring och vård som till
handahålls av någon med siirskild legitimation att utöva yrke inom 
sjukvärclen. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna har i huvudsak lämnat förslaget utan erinran. Kommit

ten för Alternativmedicin har förslagit att iiven alternativmedicinsk behand

ling fortsättningsvis skall undantas frim merviirdeskatt . . ':ii'enska fotl'(/rdsför

bundet har anfört att medicinsk fotvård som subventioneras av kommunerna 

eller ges efter remiss av läkare skall undantas fran skatteplikt. 

Skälen för mitt förslag: Sjukvf1rd och tandv:hd omfattas inte av den nuva

rande skatteplikten. Kommitten har funnit att siidan verksamhet - i likhet 

med vad som giiller inom EG - även fortsiittningsvis bör ligga utanför det 

skattepliktiga omrädet. 

Ett undantag fri\n skatteplikt för sjukvi'trd blir enligt kommitten omfatta 

sådan v:\rdverksamhet som ligger inom de allmiinpolitiska m:llsättningarna 
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för vilka typer av vard som bör ha stiid frim samhiillet. Undantaget biir sil.le- Prop. 1989/90: 111 
dcs inte nå si1 1{111gt att del triiffar skönhetsvitrd. allmän rekreation o.d. Vi-
dare bör undantas omraden som i viisentlig omfattning p:lverkar den all-
miinna sjukförsiikringen . .Jag delar denna uppfattning. 

En naturlig utgängspunkt vid bestiimmandet av skattefrihetens omfattning 
iir s[1dan vård som kan bcriittiga till ersättning enligt lagen (1962:381) om 

allmän försäkring. Härigenom åstadkoms en kontinuerlig anpassning av 
skattefriheten till nya behandlingsformer som samhiillet anser bör lrn stöd. 

Uttryckligt undantag bör också göras för viird som lillhandahalls av någon 

med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården. Det innebär att 

vård som tillhandahålls av läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, 
sjukgymnaster, logopeder, psykologer och psykoterapeuter undantas från 

skatteplikt. Även vissa kiropraktorer kan numera erhålla sådan legitima
tion. 

I fråga om institutionell vård är det för skattefrihet inte allti.d tillräckligt 

med en hänvisning till reglerna om sjukvårdsersättning. Samhällets stöd till 
sådan vård lämnas ofta pi1 annat sätt än genom sjukvårdsersättningen. Skat
tefriheten bör inte omfatta sådana hälsohem som närmast fungerar som pen

sionat elkr rekreationsanläggningar med friskvård och kostomläggning på 

programmet. För denna typ av hälsohem gäller lagen (1966:742) om hotell
och pensionatsrörclse. Sådana verksamheter medför redan enligt nu gäl

lande bestämmelser skattskyldighct till mervärdeskatt och kommer även 
fortsättningsvis att omfattas av skatteplikten enligt vad som angivits i avsnit
tet om skatteplikt för upplätelse av fastighet. Undantaget från skatteplikt för 
institutionell vård bör omfatta vind tillhandahi1llen vid sjukhus eller andra 

inrättningar som drivs av det allmiinna, av enskild efter särskilt tillstånd eller 
av annan med motsvarande v:lrdverksamhct. Regler om tillståndsplikt och 
om undantag från denna plikt finns i stadgan ( 1970:88) om enskilda vårdhem 

m.m. samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSF 1985:16). 

Jag har erfarit att sådana hälsohem som i dag inte faller under stadgan om 
enskilda vilrdhem m.m. i framtiden som en särskild kategori kan komma att 
lyda under denna. En sädan föriindring bör inte piiverka skattepliktens om
fattning. 

Enligt nu giillande bestämmelser riiknas inte som yrkesmässig verksamhet 
omsättning av vara eller tjänst i kommunal eller landstingskommunal verk
samhet inriittad för sjukvård. Detta innebiir att hela den kommunala sjuk
vindssektorn ligger utanför mervärdeskattesystemet. Även tillhandahål

lande i sådan verksamhet av varor och tjiinster iit andra än vårdtagarna ligger 

utanför mervärdeskatten. Denna ordning infördes främst för att undanröja 

uppkomna redovisningsproblcm i fråga om rätten till avdrag för ing{1cnde 

skatt. Jag föreslår nu i avsnitt 2.3 att primiir- och landstingskommuner får en 

generell rätt till avdrag för all ingående skatt, såkdes även för skatt som be

löper pä skattefri verksamhet som t.ex sjukvård. Som en konsekvens härav 

bör de särskilda reglerna för kommunal och lands.tingskommunal verksam
het upphävas. Skattefriheten för sjukviml bör siiledes omfatta endast vad 

som tillhandahi1lls vftrdtagarna. inte vad som tillhandahålls andra. 

Vidare bör skattefriheten omfatta endast vården och inte sädana varor el

ler tjänster som mot avgift tillhandahi1lls vimltagaren efter fritt val. Mat som 
tillhandah<llls patienten som en integrerad del av värden blir S<iledcs skatte-
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fri, medan vad som i kiosker, restauranger, frisörinrättningar eller liknande Prop. 1989/90: 111 
tillhandahålls anställda, besökande eller patienter omfattas av skatteplikten. 

Skattefriheten avser enbart vad som tillhandahMls av värdgivaren. Om en 

v~ln.lgivare anlitar en entreprenör som för hans riikning tillhandahäller skat

tepliktiga varor och tjänster blir entreprenören skattskyldig för vad han upp
bär frän v(1rdgivaren. Så blir t.ex. ett restaurangföretag skattskyldigt för den 

mat som företaget tillhandah{1ller patienterna mot betalning från vårdgiva

ren. Skattskyldighet för entreprenören uppkommer också om han uppbär 
vederlaget direkt från patienterna. Det är då inte fråga om en tjänst som 

tillhandahiills som ett led i sjukvårdstjänsten. 
Enligt nuvarande bestämmelser undantas från skatteplikt tjänster som av

ser kontroll eller analys av prov som tagits som ett led i läkarundersökning 
eller sjukvt1rd samt dentaltekniska produkter som tillhandahålls tandläkare, 
tandtekniker eller den för vilken produkten är avsedd. För att undvika kon

kurrenssnedvridningar bör dessa undantag bestå. Det nuvarande undantaget 
från skatteplikt för vissa läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljs till 

sjukhus avviker från vad som föreskrivs i EG:s sjätte mervärdeskattedirek

tiv. Överviigande skäl talar dock för att undantaget bör behållas. 

Social omsorg 

Mitt förslag: Offentlig eller privat verksamhet inrättad för att ombe
sörja barnomsorg. äldreomsorg, särskilda omsorger om psykiskt ut
vecklingsstörda och annan social omsorg undantas från skatteplikt. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. 
Skälen för mitt förslag: I likhet med vad som gäller för sjukvård bör social 

omsorg undantas från skatteplikt. Denna skattefrihet bör gälla oavsett om 

verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi. 
För att skattskyldighet skall föreligga fordras att skattepliktiga varor eller 

tjänster omsiitts i yrkesmässig verksamhet. Den offentliga institutionella 
omvärdnadsverksamheten är enligt nuvarande ordning i allmänhet inte att 

anse som yrkesmässig. I den man avgifter erläggs, bestäms dessa i många 
fall utifdm vårdtagarens betalningsförmåga och har inte ansetts utgöra ett 

vederlag för tillhandahållna prestationer, utan som vårdtagarcns kostnadsbi

drag för en verksamhet som stat eller kommun lagligen är skyldiga att be

driva. Genom den utformning av yrkesmässighetsbegreppet som jag i avsnitt 

2.3 föreslär för statlig och kommunal verksamhet, kommer skattefriheten i 

allmänhet att vara en följd av undantaget från skatteplikt i stället för som nu 

en följd av yrkesmiissighetsbegreppet. 
Omsättning av varor och tjänster i kommunal eller landstingskommunal 

verksamhet som är inrättad för att ombesörja barnomsorg, ungdomsvård, 

äldreomsorg. siirskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstö"rda eller annan 
social omv[1rdnad räknas inte som yrkesmässig verksamhet enligt nuvarande 

bestämmelser. Bestämmelserna avser i första hand serveringstjänster som i 
en institutions vcrksamhetslokaler tillhandahålls inte bara omsorgsberätti- 108 



gade personer utan även bl.!sökande eller verksamhetsanknuten personal. Prop. 1989/90: 111 
Vidare avses försäljning av s.k. terapialster, dvs. varor som tillverkats som 
dt underordnat led i omsorgsvtirden. Däremot torde klart produktionsinrik-
tad verksamhet inte omfattas av mervärdeskattefriheten. 

Denna ordning infördes. som angivits i avsnittet om sjukviirden, främst 
för att undanröja redovisningstekniska problem i fråga om avdrag för ingå
ende skatt. I likhet med vad som gäller för sjukvården bör som en följd av 

vad som föreslås i avsnitt 2.3 dessa regler upphävas och skattefriheten regle
ras genom ett för offentlig och privat verksamhet gemensamt undantag från 
skatteplikt. Gränserna för skattefriheten bör överensstämma med vad som 

föreslås för sjukvården. Undantaget från skatteplikt bör således omfatta va

ror och tjänster som den som bedriver omsorgen tillhandahåller t1t ornsorgs
mottagaren som ett led i den sociala omsorgen, dvs. gränsen för skattefrihet 

bör sammanfalla med själva vårdtjänsten. 
Utvecklingen inom den sociala omsorgen präglas av att man i ökande om

fattning försöker att lösa upp den institutionella verksamheten. Den egent

liga v~mlen har i ökad utstrlickning getts formen av en utvecklad hemservice 
iit omsorgsberättigadc personer. Exempelvis tillhandahålls i många fall om
sorgsberiittigade personer färdiglagad mat som kan avhämtas eller genom 
budtpnst tillhandahållas i hemmet. För denna mat erlägger mottagaren van

ligen ers~ittning med visst belopp. Det förekommer också att vissa kommu
ner inrättat en omfattande service åt pensionärer och handikappade genom 
att skolbespisningar och servicehus åt dessa personer tillhandahåller målti
der till subventionerat pris. Även andra tjänster kan tillhandahållas på mot

svarande siitt. 
Mot bakgrund av det nu anförda har kommitten funnit att skattefriheten 

i princip bör gälla sjiilva omvårdnaden och vad som tillhandahålls som en del 
av denna. Jag delar denna uppfattning. Vad som tillhandahalls olika katego
rier. t .ex. pensionärer eller ungdomar, mot mer eller mindre subventionerad 

avgift och efter fritt val utan någon individuell behovsprövning bör inte om
fattas av skattefriheten. 

Vad som i sjukv{trdsavsnittet angetts om entreprenörvcrksamhet har mot

svarande tilrnmpning inom den sociala omsorgen. 

Utbildning 

Mitt förslag: Utbildning undantas från skatteplikt. Undantaget omfat
tar varor och tjänster som tillhandahålls den som åtnjuter utbild
ningen. Liksom nu anses skattepliktig försäljning föreligga vid tillhan
dahi'tllande av studil.!matcrial för självstudier. 

Undantaget från skatteplikt omfattar inte sådan utbildning som en 
säljare eller uthyran: anordnar i samband med tillhandahållande av 
en skattepliktig vara eller tjänst. Undantaget omfattar inte heller kon
sulttjiinster, informationslämnande eller anordnande av konferenser. 

109 



Kommittens förslag iiverenssUimmer med mitt. 

Remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Kornmitten har funnit att ett undantag från skatte

plikt för utbildning i princip bör begriinsas till s[u.Jan utbildning som avser 

ordinarie skolutbildning samt annan yrkcsutbildning och omskolning. En så

dan ordning skulle motsvara vad som gäller enligt EG :s sjiitte merv~irdeskat

tcdirektiv. Med hiinsyn till den tid som stittt till kommittens förfogande och 

det omfattande utredningsarbete som en sådan begränsning av skatteplikten 

skulle förutsiitta, har kommitten dock föreslagit att utbildningstjiinster tills 

vidare generellt undantas friln skatteplikt. 

Utbildning omfattas enligt nu giillandc bestiimmelser inte av skatteplik

ten. De nuvarande griinsdragningarna gentemot skattepliktig verksamhet 

bör i princip kunna tilbmpas. Skattefriheten bör inte ges en s;"1dan omfatt

ning att den blir en konkurrensfördel gentemot siidana subjekt som enbart 

bedriver skattepliktig verksamhet. Skattefrihet föreligger i allmiinhct när ett 

korrespondensinstitut mot kursavgift tillhandahiiller visst material for indivi

duell korrespondens. Däremot bör liksom nu skattepliktig förs~iljning anses 

föreligga vid tillhandahitllande av material för rena sjiilvstudier. 

Undantaget för utbildningstjiinster omfattar inte sädan utbildning som siil

jare eller uthyrare anordnar i samband med tillhandah[11lande av skatteplik

tig vara eller tjiinst. Detta övercnssliimrrn:r med ri1dande praxis men bör tas 

in i anvisningarn;1 till ML 

S~ldan utbildning av personal som sker i arbetsgivarföretagets regi betrak

tas som en integrerad del av den egentliga verksamheten. Om denna iir skat

tepliktig omfattar företagets avdragsriitt även ing[lende skatt som belöper p;1 

utbildningsverksamheten. Denna ordning biir bestå. 

Genom det fiircslagna undantaget för utbildningstjiinster kan griinsdrag

ningsproblem uppkomma gentemot t.ex. konsulttjiinster av olika slag, infor

mationsliimnande och anordnande av konferenser. vilka tjänster enligt mitt 

förslag skall omfattas av skatteplikten. Det iir av vikt att begreppet utbild

ningstjänskr reserveras for siidana tjiinstcr som avser tillhandahallande av 

utbildning i egentlig mening. En alltför vidsträckt tillilmpning av undantaget 

kan leda till knnkurrenssncdvridningar. Vid gränsdragningen mot skatte

pliktiga konsulttjiinstcr m.m., biir en utbildningstjiinst anses föreligga en

dast om följande omsrnndigheter iir för handen. Tjilnsten skall avse en un

dervisande och systematisk presentation av ett ilmne. Detta iimne for inte ha 

en alltför allmiin karaktiir. De förhållanden som belyses får inte vara isole

rack företeelser utan skall utgöra en integrerad del av ett studieprogram. De 

som ~1tnjutcr tjiinstcn skall delta aktivt i undervisningen för att erhf1lla en viss 

kompetensnid. 

Enligt nu giillande bestämmelser räknas inte som yrkesmässig verksamhet 

omsättning av vara som tillverkats eller tjänst som utförs som ett led i under

visningen i annan gymnasieskola än sådan där jordbruk, skogsbruk eller 

trädgiirdsnäring bedrivs. niir varan eller tjiinsten tillhandahålls av huvud

mannen. Bestämmelsen tillkom primiirt för att undanröja redovisnings- och 

kontrolltekniska problem i fråga om avdragsrätten för ingående skatt vid så

dan utåtriktad verksamhet som bedrivs av yrkesskolor. Som en följd av vad 

som föresl<is i avsnitt 2.3 angilcndc den generella avdragsriitten för ingående 

Prop. 1989/90: 111 
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skatt för primär- och landstingskommuner bör den ifrågavarande bestiim- Prop. 1989/90: 111 
melsen upphävas. Skattefriheten hiir sitlcdes fortsiittningsvis enbart gälla hu-

vudmannens tillhandahållande av varor och tjiinstefi1t den som åtnjuter ut-

bildningen. 

2.2.7 Beskattningens omfattning på vissa andra områden 

/11f ormationstjiinster 

Mitt förslag: Skatteplikten utvidgas till att omfatta iiven renodlade in
formations! jänster. 

Kommittens förslag överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Tillhandahållande av information utgör enligt nu 

gällande bestämmelser i sig inte en skattepliktig tjänst. 

I prop. 1985/86:47 s. 26 ff. behandlades fdgan om skatteplikt för tillhan

dahållande av datorbaserad information. Där angavs att en utvidgad be

skattning i informationsfallen borde anstå till dess att möjligheterna att be

skatta import av tjänster närmare hadt: utretts. Som skäl hiirför uttalades att 

farhågorna för utländsk konkurrens var stora. Icke skattskyldiga köpare av 

information kunde antas i störrt: omfattning vända sig till utländska databa

ser om tillhandahällandet av information i Sverige var belagt med mervärde

skatt. 

Jag fört:sl<lr nu dels att skattskyldigheten utvidgas i betydande omfattning. 

dels att statliga myndigheter. primärkommuner och landstingskommuner för 

avdragsrätt för ingående skatt även i verksamheter som inte medför ·skatt

skyldighet. Jag föresli1r ocksi1 att en särskild beskattning vid import av bl.a. 

datatjiinster införs. 

Med hiinsyn hiirtill finns enligt min mening inte n(1gra skäl att vid införan

det av en generell skatteplikt för tjiinster göra undantag för tillhandahal

lande av information. Detta är ocks{t en ordning som överensstämmer med 

vad som gäller inom EG. I konsekvens med det nu sagda föresläs den sär

skilda regeln i nuvarande punkt I elfte stycket av anvisningarna till 2 *angå

ende offentliga bibliotek. vetenskapliga institutioner och cUirmed jiimförliga 

inrättningar utg{1. 

1hi11jii11srer 

Mitt förslag: Reduceringsreglerna vid tillhandahi11lande av tviittjäns
ter åt stat och kommun slopas. 

Kommittens förslag överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanscrna har liimnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Vid tillhandah;illande i1t staten. primärkommun 

eller landstingskommun av tjänst avseende tvätt av textilt gods eller tvätt i 

förening med uthyrning av sitdant gods utgör beskattningsvärdct enligt nu 

giillande bestiimmelser 60 c;. av vederlaget. Regeln tillkom för att {1stad

komma ökad konkurrensneutralitet mellan privata och ollentligägda tviitte

rier. 
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Jag föreslår nu att kommunerna för en generell avdragsriitt för all ingå- Prop. 1989/90: 111 
ende skatt, således även sådan som är hiinförlig till verksamheter som inte 

medför skattskyldighet. Det innebär att kommunerna i framtiden fär av-

dragsrätt för ingående skatt avseende såväl den egna tviitteriverksamheten 

som upphandlade tvättjänster. Reduceringsregcln kommer därmed att 

sakna betydelse och bör således upphävas. 

Regeringen har med stöd av 12 §ML förordnat att vissa kommunala tvät

teribolag skall vara befriade från mervärdeskatt vid tillhandahållande av 

tvättjänster åt staten och vissa kommuner. Som framgiir av det följande före

slår jag att 12 § ML. liksom de med stöd av denna paragraf meddelade beslu

ten, upphävs. De här behandlade kommunala tvättcribolagen blir då skatt

skyldiga även för tjänster åt staten eller de aktuella kommunerna. 

Uthyrning av arbetskraft 

Mitt förslag: Uthyrning av arbetskraft omfattas av skatteplikten. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna har tillstyrkt eller lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Uthyrning av arbetskraft. dvs. tillhandahållanden 

som innebär att en arbetsgivare enbart ställer en anstiilld till en kunds förfo

gande och där kunden mot ersättning till arbetsgivaren disponerar över den 

anställde en viss tid, är enligt nu gällande ordning inte en skattepliktig tjänst. 

Detta har föranlett gränsdragningsproblem gentemot de skattepliktiga tjäns

terna. 81.a. har i ett av RSV:s nämnd för rättsärenden meddelat förhandsbe

sked ett konsultföretags tillhandahållande av ADB-expert under vissa förut

sättningar inte ansetts medföra skattskyldighet. Förhandsbeskedet har lett 
till diskussioner om möjligheterna till illojal konkurrens inom friimst ADB

omr{1det. 

Genom den generella skatteplikten för tjänster och med den föreslagna 

definitionen av tjänst, kommer också dessa tillhandahållanden att omfattas 

av skatteplikten. 
Uthyrning av arbetskraft kan i vissa fall vara att anse som olaga arbetsför

medling enligt lagen ( 1935: 113) med vissa bestämmelser om arbetsförmed

ling. Gränsdragningarna för vad som är tillåtet eller inte är oklara och praxis 

är inte entydig. Skatteplikt bör dock alltid föreligga. oavsett om uthyrningen 

är tillåten eller inte. 

Immateriella riittigheter m. m. 

Mitt förslag: Immateriella rättigheter omfattas av skatteplikten. Från 
skatteplikt undantas dock upplåtelse och överlåtelse av rättigheter en
ligt lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk. med undantag för rätt till reklamalster, system och program för 
automatisk databehandling samt rätt till film. videogram eller annan 
jämförlig inspelning som avser information. Från skatteplikt undantas 
också en utövande konstnärs framförande av litterärt eller konstnär
ligt verk samt rättighet i fråga om ljud- eller bildupptagning av sådant 
framförande. 112 



Kommittens förslag innehiir att samtliga immateriella riittigheter inordnas Prop. 1989/90: 111 
under skatteplikten. 

Rcmissinstanserna har i huvudsak liimnat förslaget utan erinran. En införd 

skatteplikt för upphovsriittighetcr, i första hand författar- och tonsiittarrät

tigheter, avstyrks doek av hl.a. Konstnärliga och Utteriira Yrkcsutö1·(1res 

Samarhet.1·11ii11111d (KL i 'SJ, Förji1ttarförb1111det. Teatrama.1· Rik.\förbw1d och 

S1·eriges ,'1/ärradiofiirbu11d. 

Skälen för mitt förslag: Med immateriella riittigheter avses närmast riittig

heter fiir \'ilka skydd har beretts mot cfterhildning el kr liknande förfarande. 

Exempel pi1 s[H.lana rättigheter är upphovsriitt, patenträtt, mönsterriitt och 

varumiirkesriitt. Enligt nu giillandc ordning föreligger skatteplikt för repro

duktionsriitt eller annan rätt till fotografisk bild, visningsriitt eller annan riitt 

till kinematografisk film som avser reklam eller information, rätt till patent, 

nyttjandcriitt till konstruktion eller uppfinning som avser skattepliktig vara 

samt riill att utnyttja system eller program för automatisk databehandling. 

Skatteplikten för dessa riittigheter har i huvudsak motiverats med att kumu

lativa effekter undanröjs. att konkurrensneutraliteten stärks och att tilliimp

ningen av ML förenklas. 

De immateridla riittigheter som fortfarande står utanför det skattepliktiga 

omritdet iir upphovsriitt i vissa fall. mönsterriitt, varumärkesrätt samt vis

ningsriitt till film och video som inte avser reklam eller information. 

Kommitten har funnit att flera omständigheter i och för sig talar för att de 

ifr:·1gavarande immateriella rättigheterna även fortsättningsvis undantas fran 

skatteplikt. Ersiittningen för en sftdan riittighet står i allmänhet inte i relation 

till riittighetsinnehavarens kostnader för att utveckla det objekt som ligger 

till grund för riittigheten utan bestäms i stället huvudsakligen pä andra grun

der. Ett inordnande av dessa rättigheter under skatteplikten torde inte heller 

kunna motiveras med att nägra betydande kumulativa skatteeffekter undan

röjs. Inte heller skulle konkurrensneutraliteten pfiverkas i mer iin obetydlig 

omfattning. Det förhl11landet att de aktuella riittigheterna i allmänhet över

lilts mellan skattskyldiga medför oeksil all en utvidgning av skatteplikten i 

berört hiin<;eende inte skulle tillföra statskassan n{tgra ytterligare medel. 

Enligt kommitten skulle dock en generell skatteplikt också pi1 detta om

r[1de förenkla tilliimpningen av mervärdeskattelagstiftningen. Eventuella 

fördelningsprobkm avseende såviil ingiiende som utgilende skatt skulle bort

falla. Kommitten har diirför funnit överviigande sbl tala för att samtliga 

uppl<itelser och överli1telser av immateriella riittigheter skall omfattas av 

skatteplikten. 

Jag delar i princip kommittens uppfattning om fördelarna med en generell 

merviirdcskatt. Enligt vad som anförts i avsnitt 2.2.4 kan det dock finnas skäl 

att undanta viss verksamhet inom kulturomradet från skatteplikt. Även upp

littelse och överli1telse av vissa immateriella riittigheter med anknytning till 

kulturnmriidct bör omfattas av ett s<'idant undantag. Skattefriheten bör om

fatta siidana riittigheter som omfattas av I. 4 och 5 ** lagen ( 1960:729) om 

upphovsriitt till litteriira och konstniirliga verk (upphovsrättslagen). 

Undantaget blir ocksit omfatta utövande konstnärers framförande av litte-

riira eller konstniirliga verk. Utanför skatteplikten bör falla royalties och 

andra ersiittningar frän exempelvis grammofonbolag och även sädana ersätt-

1' Hik1dage11 /<J8<J/<)IJ. I sam/. Nr 111 
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ningar som kan utgå om en grammofonskiva eller liknande anviinds vid ljud- Prop. L 989/90: 111 
radio- eller tclcvisionsutsiindning eller vid annat offentligt framförande i för-
viirvssyfte. 

Till litterära verk riiknas enligt upphovsrättslagen alla i vid mening beskri
vande alster, inkl. datorprogram men inte filmverk. Konstnärliga verk är så

dana som inte riiknas som litterära. Det innebär att även t.ex. reklamalster 

kan vara föremfll för upphovsrätt. Några skäl att från skatteplikt undanta 
rättigheter avseende sådana alster eller rätt till system eller program för 
ADB kan enligt min mening inte anföras. Rättigheter av detta slag tillhanda
hälls i stor utsträckning skattskyldiga, varför ett undantag från skatteplikt 
skulle medföra kumulativa skatteeffekter. 

Enligt nu gällande bestämmelser likställs med skattepliktig vara visnings
rätt eller annan rätt till kinematografisk film som avser reklam elkr informa
~;"n. Sådana rättighekr bör enligt min mening ocksf1 fortsättningsvis alltid 
omfattas av skatteplikten. Alster av detta slag rillhandaht1lls numera i stor 

omfattning i form av videogram. Skatteplikten bör därför inte begränsas till 
enbart rätt till kinematografisk film av detta slag utan också innefatta video

gram eller annan för ~1tergivning gjord jämförlig inspelning som avser infor
mation. Skatteplikten för reklamfilmer m.m. följer av vad som sagts ovan. 

I lagddsremissen har föreslagits att undantaget i fråga om upphovsrätter 
inte hör omfatta riitt till översättning enligt 4 * upphovsrättslagen. Som skäl 

härför har anförts bl.a. att översiittningar i stor omfattning tillhandahålls 
inom näringslivet samt att det skulle medföra hanterings- och tillämpnings
problcm att skilja dessa fr~m översiittningar av litterära verk. Lagrådet har 

anfört att i fn\ga om översiittningar av litteriira verk bör dessa följa samma 
regler som originalverken och att det inte torde vara svårare att bestämma 
vad som iir en översiittning av ett litteriirt verk än att fastställa vad som är 
ett litterärt verk. Lagrade! framhMler vidare att det mer sällan torde före
komma att tillhandahi11landet av en översiittning inom niiringslivet för for
men av en uppl<ltelse eller överlåtelse av upphovsrätten till denna. Lagrådet 
framhi1ller ocksi1 att siidana översiittningar som inte avses i 4 *upphovsrätts

lagen blir sk<1ttepliktiga enligt huvudregeln. Jag ansluter mig till lagrådets 
förslag i denna del. 

Fartyg och luftjärtyg 

Mitt förslag: Det nuvarande undantaget frän skatteplikt för vissa far
tyg och luftfartyg slopas. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinst;mserna har i huvudsak tillstyrkt eller lämnat förslaget utan 

erinran. Förslaget avstyrks dock av bl.a. SAS, S1·eriges Redareföre11i11g och 
Föreningen 1111ktoriscradc Revisorer. De invändningar som framförts avser 
i huvudsak dels de likviditetspåfrestningar som kan uppstå i samband med 

investeringar. dels problem som hiinger samman med den internationella 
trafiken, dvs. import och exportfr[1gor. 
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Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande bestiimmelser i ML undantas Prop. 1989/90: 111 
fr[in skatteplikt skepp för yrkesmiissig sjöfart eller yrkesmiissigt fiske. fartyg 

för bogsering. biirgning eller livräddning och luftfartyg för yrkesmässig per-

son- eller godsbefordran. Även del, tillbehör eller utrustning till sådant far-

tyg eller luftfartyg undantas under vissa förutsiittningar. Undantaget iir av 
kvalificerat slag. vilket innebiir att den som yrkesmiissigt tillhandahitller sä-

dana varor har avdragsriitt för ingående skatt. 

Kommitten har som mål haft att ilstadkomma en mervärdebeskattning 

med generell räckvidd. Mot denna bakgrund har kommitten funnit att iiven 

ifrt1gavarande undantag friin skatteplikt bör slopas. 

Jag delar kommittens uppfattning. För en slidan ordning talar ocks[1 mitt 

förslag att inordna personbefordran under skatteplikten. Transporttjänster i 

övrigt iir redan nu skattepliktiga. Det innebär att avdragsrätl praktiskt taget 

alltid kommer att föreligga för den mervärdeskatt som belastar förvärv av 

detta slag i den mim förviirvet avser yrkesmässig verksamhet. 

SAS och Sveriges Redareförening har hävdat att en skatteplikt för fartyg 

och luftfartyg skulle medföra allvarliga likviditetsproblem för transportföre

tagen. Anledningen härtill skulle vara att mervärdeskatten pa investeringar 

kan uppgit till betydande belopp, som företagen under viss tid tvingas ligga 

ute med. Genom att reglerna för redovisning av mervärdeskatten bygger pa 

bokföringsmässig redovisning. intriider rätten till avdrag för ingilendc skatt 

i samband med faktureringen. Mervärdcskatteredovisning kan göras i ome

delbar anslutning till utgangen av den rcdovisningsperiod under vilken fak

turan bokförts. för merviirdcskatt som påförs vid införsel till landet inträder 

avdragsriitten när en av tullverket utfärdad tullräkning har mottagits av den 

skattskyldige. 1 siidana situationer kan i vissa fall likviditets- och ränteförlus

ter uppstå. Dessa förhitllanden är dock inte unika utan föreligger i alla verk

samheter. 

Det har också fran SAS anförts att en skatteplikt pa detta omr:1de skulle 
medföra störningar och problem för bolagets transporter av bl.a. reservdelar 

mellan de nordiska Hinderna. Med hänsyn till vad som i tullhänseende redan 
nu giiller för varor av detta slag, torde dock inga betydande problem kunna 

förutses uppkomma enbart på grund av en mervärdeskattcbeläggning. Med 

hiinsyn till vad som anförts föreslår jag att det nu behandlade undantaget 

frän skatteplikt slopas. I lärav följer att de särskilda bestämmelserna om un

dantag för biirgning av sadant fartyg eller luftfartyg som iir undantaget frän 
skatteplikt och transport i anslutning till sådan biirgning ocksii bör slopas. 

Regeringen har med stöd av 12 § ML förordnat att luftkuddefarkoster 

skall jiimstiillas med fartyg i detta sammanhang. Som framgår nedan föreslilf 

jag att 12 * ML liksom de med stöd av denna paragraf meddelade besluten 

upphävs. I liirigenom kommer luftkuddcfarkoster att bli skattepliktiga. 

Krigsmateriel 

Mitt förslag: Undantaget från skatteplikt för viss krigsmateriel slopas. 
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Kommitt~ns förslag överensstiimmer med mitt. 

Rcmissinstanserna har tillstyrkt eller liimnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande besti\mmclscr undantas från 

skatteplikt krigsmateriel som iir underkastad utförselförhud och del till så

dan materiel, niir varan siiljs till staten för militiirt bruk eller för detta ända

m{d införs till landet för statens riikning. Vilka varor som omfattas av utför

selförhudet framg;ir av bilaga till förordningen (1988:561) om förbud mot 

utförsel av krigsmateriel m.m. Undantaget från skatteplikt iir av kvalificerat 

slag. Motsvarande undantag giillcr för annars skattepliktiga tjänster av

seende krigsmall'riel som iigs av staten. Det ifriigavarande undantaget över

fördes till tfavarande merviirdeskatteförordningen frftn bestämmelserna om 

allmiin varuskatt. Som skiil för skattefriheten angavs att en skatteplikt en

da~! skulle medföra en onödig omgimg av betalningar. 

Undantaget har v{1llat en del tilliimpningsproblem. Vissa varor har bitde 

militiir och civil anviindning vilket i miinga fall har gjort det vanskligt att he

diima skatteplikten. I svnnerhet vid inköp av delar och tillbehör har det vid 

förviirvet i m{mga fall varit sdrt att avgöra om delen eller tillbehöret slutli

gen skulle avse krigsmateriel eller annan vara. 

Rc:geringen har förordnat att den verksamhet som försvarets fabriksverk 

bedriver för statens hehov skall anses som yrkesmiissig verksamhet enligt 

ML iiven till den del den avser försiiljning eller tillhandahållande av tjiinst till 

staten betriiffandc krigsmateriel som iir undantaget fr<in skatteplikt. Enligt 

beslutet föreligger för försvarets fabriksverk riitt till avdrag för ingt1ende 

skatt l'nligt 17 *ML för den yrkesmiissiga verksamheten. 

~krviirdeskatt p{t varor och tjiinstcr som tillhandahälls staten innebär 

ingen kostnad för denna. Beskattningc:n träffar redan i dag i princip all statlig 
upphandling av varor och kommer med det föreliggande förslaget om en ge

nerell beskattning även att träffa i princip all upphandling av tjänster. Ett 

undantag fdn skatteplikt vid upphandling av krigsmateriel ger vid en sådan 

ordning en missvisande information om denna upphandlings andel av budge

ten. Redan av detta skiil blir det nu aktuella undantaget slopas. 

Den generella kompensationsr;itt för merv;inkskatt för statliga myndig

heter som llCks;I föreslits gi.ir vidare att det överhuvudtaget saknas skiil att 

bibehi1lla skattefriheten för vissa försiiljningar och tjiinstcr till staten. 

VC'rksa111hl'tstillgå11gar 

Mitt förslag: Det nu giillandc undantaget fran skatteplikt för varula
ger. inventarium eller annan tillg:mg som tillhör verksamhet. när till
g;lngen överliits i samband med överlåtelse av verksamheten eller del 
diirav eller övertas i samband med fusion eller liknande förfarande be
griinsas till att avse endast de fall da förvärvaren är skattskyldig. 

Kommittens förslag i.iverensstiimmer med mitt. 

Remissinstanscrna har tillstyrkt eller liimnat förslaget utan erinran. Swri
ges Adl'ukatsa111_ti11ul liksom bl.a. Förmingen 1\uktoriserade RC'1·isora FAR 
och S1·r.'11ska Rr!1·isorsw11ji111det SRS anser att reglerna om undantag i sam

band med överl{ttelse av verksamhet blir förtydligas. 

Prop. 1989/90: 111 
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Skälen för mitt förslag: Från skatteplikt undantas enligt nu giillande be- Prop. 1989/90: 111 
stämmelser varulager. inventarium eller annan tillgtmg som tillhör verksam-

het. när överhltclse sker i samband med överl:.'ttclse av verksamheten eller 

del därav. fusion eller liknande förfarande. Skattefriheten förutsiitter att till-

gångarna överlåts till den som övertar verksamheten som s<ldan. 

Skälen för undantaget betriiffande verksamhetstillgängar är i första hand 

av praktisk natur. Den som övertar en verksamhet eller del av verksamhet 

har i allmänhet riitt till avdrag för ingående skatt. StatsverkL't skulle s[tledes 

inte tillföras ytterligare medel om ifrågavarande transaktioner var skatte

pliktiga. Härtill kommer att en sådan skatteplikt skulle medföra problem i 

de fall det i en överlåtelse av dL'tta slag ingår frim skatteplikt undantagna 

varor och i de fall den överlåtna verksamheten endast delvis medför skatt

skyldighet. 

Enligt kommittens mening motiverar dessa förhållanden att ifri1gavarande 

transaktioner iiven fortsättningsvis undantas frlm skatteplikt. 

Kommitten har funnit att undantaget uttryckligen bör begränsas till de fall 

där övertagaren är skattskyldig till mervärdeskatt. Jag delar denna uppfatt

ning. Denna ordning överensstämmer ocksl1 med vad mcrviirdeskattcutred

ningen föreslog i sitt slutbetiinkande Översyn av merviirdcskatten del XI 
(SOU 1987:45). 

Frimärken, sedlar och mynt 

Mitt förslag: Det nuvarande undantaget från skatteplikt för frimiir
ken, sedlar och mynt bibehMls. 

Kommittens förslag: Kommitten har föreslagit att den generella skatte

plikten också skall omfatta frimärken, sedlar och mynt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget har i huvudsak lämnats utan erinran. Sveri

ges Frimiirkslumtllarförbwui och Sveriges My111/u111dlares j(Jrening avstyrker 

dock förslaget av konkurrens- och kontrollskiil. Ge11craltullstyrelsen har an

gett att man inte kommer att kunna uppriitthålla en tillfredsställande kon

troll över importbeskattningen om kommittens förslag genomförs. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nu gällande regler undantas frimiirken från 

skatteplikt om de inte omsätts eller införs i särskild för butiksförsiiljning av

sedd förpackning. Fr{m skatteplikt undantas också sedlar och mynt som är 

eller har varit gällande bctalningsmedcl. I fråga om guldmynt omfattar un

dantaget inte guldmynt som präglats efter den I januari 1967 och som om

sätts efter sitt metallvärde. 

Frimärken. sedlar och mynt som samlarobjekt omfattades av skatteplikt 

vid dåvarande mervärdcskatteförordningens tillkomst. 

Det nuvarande undantaget i fråga om frim:i.rken infördes 1973 (prop. 

1973: 163, SkU 62. rskr. 350. SFS 1973:928). Som skäl anfördes de förhållan

den som rådde i branschen och de konkurrens- och kontrollproblem skatte

plikten gav upphov till. Endast en mindre del av omsiittningen av samlarfri

märken skedde i den reguljiira handeln. Den dominerande omsättningen 

skedde p~'\ siitt som inte kunde inordnas under beskattningen. t.ex. mellan 117 



samlare eller inom samlarförcningar. Till Jdta kom att införsel av frimärken Prop. 1989/90: 111 
direkt till samlare skedde p[1 ett siitt som i praktiken gjorde en effektiv inför-
selbeskattning omöjlig. 

Omsiittning av sedlar och mynt undantogs från skatteplikt 1986 (prop. 
1985/86:47, SkU 17, rskr. 92, SFS (1985: 1116). Som skäl härför angavs de 

med frimiirkshandeln likartade förhållanden under vilka fackhandeln för 

sedlar och mynt arbetade. 
De förhallanden som tidigare motiverade undantag från skatteplikt för fri

miirkcn, sedlar och mynt har inte ändrats. En skatteplikt skulle med stor san
nolikhet rn till följd att handeln med dessa varor i ännu större utsträckning 

skulle ske utanför den rcguljiira handeln. Detta skulle medföra betydande 
negativa konsekvenser för den yrkesmässiga frimärks- och mynthandeln. 
Till detta kommer vad generaltullstyrelsen har anfört i fråga om möjlighe

terna att uppriitthMla en tillfrcdssfallande införselbeskattning av dessa varor. 

Även om principiella skäl i och för sig kan anföras mot att göra avsteg från 
den generella skatteplikten för varor bör - med hänsyn till vad som anförts 

ovan - det nuvarande begränsade undantaget från skatteplikt för frimärken, 

sedlar och mynt behållas. 

Aktiebolager Svensk Bi/provning 

Mitt förslag: Undantaget från skatteplikt för vissa obligatoriska be
siktningar hos Aktiebolaget Svensk Bilprovning slopas. 

Kommittens förslag övcrcnsstiimmer med mitt. 

Remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt eller lämnat förslaget utan 

erinran. 
Skälen för mitt förslag: Enligt gällande bestämmelser undantas från skat

teplikt obligatorisk kontrollbesiktning av fordon och obligatorisk besiktning 
av kilometerriiknarapparatur hos Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Undan
taget i fri1ga om besiktning av fordon infördes vid dåvarande mervärdeskat
tdörordningens tillkomst. Undantaget motiverades inte särskilt. 

Obligatorisk kontrollverksamhet som utförs av statlig eller kommunal 
myndighet anses inte som yrkesmiissig och medför således inte skattskyldig

het. %dan kontrollbesiktning har i vissa fall genom författning anförtrotts 
aktiebolag. Som exempel kan förutom Aktiebolaget Svensk Bilprovning 

ncks[1 niimnas Aktiebolaget Statens Anliiggningsprovning och Svenska Elek

triska Materialkontrollanstalten AB. Fastiin dessa bolag har anförtrotts of

fentliga förvaltningsuppdrag iir de inte myndigheter i regeringsformens me

ning. Verksamhet som staten bedriver i bolagsform räknas som yrkesmässig 
~ivcn niir verksamheten bedrivs för att uteslutande tillgodose statens eget be

hov. Obligatorisk kontrollverksamhct medför således alltid skattskyldighet 

niir den bedrivs i bolagsform. Det särskilda undantaget från skatteplikt för 
vissa av Aktiebolaget Svensk Bilprovnings kontrollbesiktningar är alltså ett 

avsteg frtm den skatteplikt som annars omfattar här berörd kontrollverksam

hct. 
Lagråde1 har ;mfört att Aktiebolaget Svensk Bilprovnings befogenheter 
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besiktningen av kilometerriiknarapparatur uppenbarligen innefattar myn- Prop. 1989/90: 111 
dighetsutövning. Det saknas enligt lagddet anledning att betrakta myndig-

hetsutövning som genom siirskild lagstiftning anförtrotts ett bolag eller annat 
privaträttsligt subjekt pii annat siitt än niir myndighetsutiivningen sker i sta-

tens, ett statligt affärsverks eller en kommuns verksamhet. Lagrt1det har där-· 

för föreslagit att ett särskilt undantag från skatteplikt införs för vara eller 

tjänst som tillhandahalls som ett led i myndighetsutövning av bolag, för-

ening, samföllighet, stiftelse eller enskild individ med stöd av lag enligt 11 

kap. 6 * tredje stycket regeringsformen. 

Uppgifter som iir jämförbara med dem som Aktiebolaget Svensk Bilprov

ning utför är anförtrodda även <it bl.a. AB Statens An!äggningsprovning och 

Svenska Elektriska Materialkontrollanstalten AB. Även Aktiebolaget 

Svensk Bilprovning utför vissa uppgifter som kan anses innefatta myndig

hetsutövning. men som enligt giillande regler mervärdebeskattas. Den verk

samhet som bedrivs av ifriigavarande bolag är i sin helhet yrkesmässig. En

ligt min mening skulle det strida mot mervärdeskattens principiella uppbygg

nad att undanta en del av bolagens verksamhet från mervärdeskatt genom 

att dra paralleller till det yrkesmässighetsbegrepp som skall gälla särskilt för. 

stat och kommun. Att generellt undanta verksamhet av detta slag från skat

ti:plikt skulle dessutom leda till kumulativa dfekter och konkurrensneutrali

tetsproblem. Att undanta besiktningar hos Aktiebolaget Svensk Bilprovning 

och hos de andra bolagen är enligt min mening även i övrigt obefogat. Jag är 

diirför inte beredd att föreslå att det av lagrådet förordade undantaget på 

detta område införs. Mot bakgrund härav och dii några bärande skäl i övrigt 

för fortsatt skattefrihet inte kan anföras anser jag att undantaget för Aktie

bolaget Svensk Bil provnings verksamhet bör slopas. 

Renniiringen 

Mitt förslag: Det nuvarande undantaget från skatteplikt för skötsel 
genom samebys försorg av renar slopas. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna har liimnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Skötsel av djur är en skattepliktig tjänst enligt ML. 
Undantaget frän skatteplikt för skötsel genom samebys försorg av renar har 

tillkommit i syfte att undanröja den ökade skattebelastning för vissa ren

ägare som annars skulle ha följt av den omorganisation av rennäringen som 

skedde genom tillkomsten av rennäringslagen (1971:437). Denna ökade 

skattebelastning skulle ha drabbat de renägare som inte omfattas av rcdovis

ningsskyldighet enligt ML, dvs. de vars skattepliktiga omsättning inte upp

går till det belopp som anges i 6 * ML. Jag föreslår nu att beloppsgränsen 

för redovisningsskyldight:tens inträde skall slopas och att mervärdeskatten 
fortsiittningsvis skall redovisas fullt ut. Därmed ändras de förhållanden som 

motiverade undantaget från skatteplikt på rennäringens område på sädant 

sätt att det inte längre finns skäl att bibehålla undantaget. Jag anser därför 

att undantaget frän skatteplikt för tjänst som avser skötsel genom samebys 
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i punkt I av anvisningarna till 2 * ML att tjiinst som medlem i sameby utför Prop. \ 9~9/90: 111 
enligt renniiringslagl'n för samebyns riikning intl' skall anses som yrkesmäs-

sig. 

Louaia och l"lU/11111/ning fil.fil. 

Mitt förslag: Lotterier. diiri inräknat vadhftllning och andra former av 
spel. undantas ocksi1 fortsättningsvis fran skatteplikt. 

Kommittens förslag iiverensstiimmer 1m:d mitt. 

Rcmissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Tillhandah{11lande av lotterier. diiri inriiknat vad

hållning eller andra former av spel omfattas inte av skatteplikten enligt ML. 

Kommitten har ön:rviigt om spdinsatser skall göras till föremål för merviir

dehcskattning men funnit att de skattetekniska nackdelarna med en sadan 

ordning överviigar de fördelar fran bl.a. konsumtinnsneutralitetssynpunkt 

som kan vinnas. 

Jag delar kommittens uppfattning och föreslår därför att lotterier. däri in

räknat vadh{11lning och andra former av spel. undantas fr[m skattL'plikt. Un

dantaget avser L'ndast spel insatser och omfattar således intet.ex. entreavgif

ter till inriittningar diir spelet bedrivs. 

2.3 Offentlig verksamhet 

2.3.1 En konkurrensneutral beskattning 

Mitt förslag: För att lösa dl' problem med konkurrensneutralitet mel
lan offentlig L'genregi och upphandling som kan uppkomma hos stat
liga myndighetl'r. primiirkommuner och landstingskommuner niir 
mervärdeskattehasen breddas vidtas siirskilda åtgiirder. De innebiir i 
huvudsak att flertall't myndigheter samt kommunerna kompenseras 
för sina mervärdeskattekostnader. men på ett st1dant siitt att resultatet 
blir kostnadsmiissigt neutralt. 

Kommittens förslag iiverenssti.immer med mitt förslag. 

Remissinstanscrna: Flertalet remissinstanser instämmer i att det finns ett 

behov av att siirskilda ;'1tgiirder vidtas för att siikerst~illa konkurrensneutrali

teten inom offentlig verksamhet niir merviirdeskattebasen breddas. De av 

komrnitt0n förl'slagna huvudprinciperna for en kompensationsordning till

styrks ocksit med n;'1got enstaka undantag. 

Bakgrunden till mitt förslag: Skattskyldighet enligt 2 * ML föreligger för 

den som inom landet i yrkesmiissig verksamhet omsätter skattepliktig eller 

fr{m skatteplikt kvalificerat undantagen vara L'lier tjänst eller för den som 

omsiitter s~1dana varor och tjiinstcr genom export. För stat och kommun gäl

ler siirskilda regler enligt anvisningarna till 2 * ML. De innebiir i huvudsak 

att statlig eller kommunal verksamhet som bedrivs uteslutande för att tillgo

dose egna behov anses som yrkesm~issig endast om den bedrivs i bolagsform 
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eller liknande. Om tillhandah~illandc sker biide internt och till utomstllcnde Prop. 1989/90: 11 I 

betraktas endast den utittriktade delen av verksamheten som yrkesmässig. 

Det är siirskilt stadgat att SJ :s g:ndsbcfordran samt postverkets befordran av 

postpaket m.m. iir yrkesmiissig. 

Staten. liksom varje primär- eller landstingskommun. utgör ett subjekt i 

mervärdeskattehiinscende. Härav följer bl.a. att som statens egna behov an

ses inte enbart de prestationer som utförs t1t det egna organet utan även de 

som tillhandahftlls åt andra statliga organ. Motsvarande gäller tillhandahitll

anden från ett kommunalt organ till ett annat inom en och samma kommun. 

Skälen för mitt förslag: Som nämnts medför den verksamhet som bedrivs 

av statliga myndigheter eller av primär- och landstingskommuner i stor ut

sträckning inte skattskyldighet. Någon rätt till avdrag för ingående skatt i 

verksamheten föreligger tHi inte. De statliga myndigheterna och kommu

nerna upptriider i dessa fall i merviirdeskattehänseende som slutliga konsu

menter. Detta inncbiir siirskilda problem i samband med en breddad mervär
dcskattl'bas. 

Med den n:lativt smala bas för merviirdeskatten pil tjiinsteonmldet som 

nu föreligger har konkurrensncutralitetsfr~lgor vid statlig och kommunal 

upphandling rests endast pit begränsade omraden. Det mest väsentliga är 

bygg- och anläggningsarbeten. Konkurrensneutralitet i rnervärdeskattesarn

manhang mellan upphandling resp. arbete i egen regi har där hjälpligt kun

nat upprätthållas med reduceringsreglerna. dvs. en reduktion av bcskatt

ningsunderlaget till 60t::r och i vissa fall till 2o<:.;. av bcskattningsvärdet. En 

sådan reduceringsregel har ocksi1 införts när det gäller vissa tviittjänstcr åt 

stat och kommun. P{t vissa omri1den har det dock inte kunnat införas någon 

särreglering som kunnat förhindra en snedvridning av konkurrensvillkoren 

till fördel för utförande av arbeten i egen regi i stiilkt för upphandling. 

En i princip generdl tjiinstebeskattning i enlighet med vad jag tidigare har 

förordat skärper kraftigt konkurrensprnblematiken. Av avgörande bety- · 
delsc iir ocksii slopand..:t av r..:duccringsrcglerna p:'1 i första hand byggl!ntre

prenader. Sammantaget innebiir dessa ändringar att det blir p:'t en miingd 

omraden som konkurrensförh<rnandena mellan arbeten i egen regi resp. 

upphandling kommer att rubbas. Om inget görs för att utjämna dessa skill

nader kommer en betydande snedvridning att ske. Arbeten i egen regi kom

mer att gynnas av mervärdeskattesystcmet. medan upphandling frtm fristi1-

ende nLiringsutövare kommer att missgynnas. Merviirdeskattesystemet 

skulle di1 kunna ge incitament till ett samhällsekonomiskt orationellt hand

lande. Den offentliga verksamheten skulle i reellt hänseende fördyras och 

produktiviteten siinkas. 

Jag delar kornmittens och rernissinstansernas uppfattning att särskilda åt
giirdcr mitstc vidtas för att säkerställa att mervärdeskattesystemet inte för 

snedvridningseffrkter innm den offentliga sektorn när rncrviirdcskattebasen 

breddas. Nya reduceringsreglcr kan naturligtvis inte anviindas. Detta skulle 

strida mot ek grundliiggandc principerna för skatteomWggningen. 

En huvudprincip hiir s<lledcs vara att offentlig egenregi inte gynnas pii be

kostnad av upphandling. Det rnäste ocksit siikerställas att offentlig ut[itriktad 

verksamhet inte gynnas av skattesystemet vid konkurrens med privata sub-
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jckt. De lösningar kommitten föreslagit för att <istadkomma dessa resultat är Prop. 1989/90: 111 
i vissa avscl'nden nlika när det giiller statlig resp. kommunal verksamhet. 
Eftersom det iir staten som uppbiir merviirdeskattcn kan frägorna delvis lö-

sas p<'t olika sätt. Jag rl'dogör i det följande först för mina förslag såvitt giiller 

de statliga myndigheterna och därefter för primär- och landstingskommu-

nernas merviirdeskattesituation. 

2.3.2 De statliga myndigheterna 

l\:litt förslag: Egenrcgiproblcmet löses genom att de statliga myndig
heternas inköpsutgifter rl'dovisas exkl. merviirdeskatt. Myndighe
terna för riitt att avräkna påförda utgifter för mervärdeskatt mot bud
getens inkomstsida, i stiillet för att som nu avräkna dessa utgifter mot 
anslag och inkomster. Affärsverken skall inte omfattas av systemet. 
Enstaka andra myndigheter som bedriver ut[1triktad verksamhet i 
konkurrens med privata företag pt1 omd1dcn som inte föreslås bii mer
viirdeskattebdagda. kan ocks<'1 behöva undantas. 

Om en statlig myndighet tillhandahi1ller skattepliktiga varor och 
tjänster skall verksamheten vara att anse som yrkesmässig oberoende 
av om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller ej. Yrkesmässighet 
skall dock inte föreligga om tillhandahiUlandet utgör ett led i en myn
clighetsutövning. 

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. 

Remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt att elen föreslagna reclovis

ningsordningen införs, och varit av den t1sikten att förslagen löser egenregi

prohlemen. Det har p;lpekats att gränsdragningen mellan de myndigheter 
som skall vara med i resp. stiillas utanför systemet kan ställa till problem. 

Vidare har framförts att ett ikrafttriidande under p~1gi1cnde budgetiir kan 

medföra komplikati~mcr. 
Skälen för mitt förslag: Som tidigare niimnts medför större delen av de 

statliga myndigheternas verksamhet inte skattskyldighet. Ingående mt!r

värckskatt pi1 förviirv av varor och tjiinster för denna Lkl av vt!rksamheten är 

inte anlragsgill. Fn myndighets anslag måste med nuvarande ordning tiicka 

myndighetens upphandlingskostnad inkl. merviirdeskatt. Ur myndighetens 

synvinkel iir därför den ingi1ende merviinkskatten en kostnad. trots att skat

ten som s{1dan inleveraas till staten av leverantören. Dessa förhall anden har 

fött till följd att statlig verksamhet budgeteras inkl. mervärdeskatt. 

Som KIS pekat pfa leder denna teknik till komplikationer, som dessutom 

kraftigt accentueras vid basbreddningen. Komplikationerna innebär som ti

digare niimnts risk för att statlig egenregi gynnas på bekostnad av upphand

ling frän en fristäende entreprenör. Merviirdeskattesystemet leder s{1ledes 

till konkurrcn~nackdclar för mcrvärdeskattskylcliga företag. En annan svå

righet iir att faststiilla i vilken m[rn inköpta varor och tjänster hänför sig till 

de skattefria verksarnhdsområdena, diir avdragsriitt för ingående skatt är 

utesluten. eller till de skattebelagda områdena där avdragsrätt finns. 

För att motverka konkurrensproblematiken har vissa bestämmelser in

förts i upphandlingsförordningen ( 1986:366). som i princip innebär att en 
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myndighet vid b1:dörnning av anbud skall korrigera för olikheter vad giilicr Prop. 1989/90: 111 
merviirdeskattskyldigheten hos anbudsgivarna. Med stöd av 2 * ML har re-
geringen ocksi1 i siirskilda beslut förordnat om viss skattskyldighet för väg-

verket. statL'ns vattenfallsverk. televerket. kriminalvttrdsstyrelsen och för-

svarets fabriksverk siivitt avser tillhandahällande av varor eller tjänster för 
~talens eget behov. 

Som jag tidigare förordat kriivs i samband med att mcrviirdeskattcbasen 

nu breddas en nyordning som innehiir att problemen med konkurrensneutra

litet m.m. kan åtgärdas generellt. Som KIS framhallit leder det nuvarande 

statliga budgetcringssystcmet vad gäller mcrvärdeskatten till onödiga kon

kurrensproblem. Mcrviirdeskatt pii en statlig upphandling innebär inte nå

gon kostnad för staten. En redovisning av myndigheternas utgifter exkl. 

mervärdeskatt ter sig därför naturlig. Om utgifterna redovisades fria från 

mervärdeskatt skulle detta tekniskt U1 samma effekt som en skattskyldighct 

med generell avdragsriitt för ingi1ende skatt. Valet mellan olika upphand

lingsalternativ eller mellan upphandling resp. arbete i egen regi skulle inte 

paverkas av merviirdeskatten. 

En redovisning exkl. mervärdeskatt har som KIS pil.pekat också vissa 

andra fördelar. Det skulle leda till en rättvisare information om de statliga 

myndigheternas ianspråktagande av de totala statliga resurserna. eftersom 

merviirdeskattebclagda varor oeh tjänster inte övervärderas i förhållande till 

mervärdcskattefria förviirv eller arbeten i egen regi. 

Det ~tatliga budgeteringssystemet bör siilcdes ändras så att anslagen be

riiknas exkl. merviirdeskatt och så att myndigheternas utgifter redovisas utan 

skatten. Detta kriiver att myndigheterna i s:irskild ordning för kompensation 

för all ing~1cnde merviirdeskatt. I sina huvuddrag bör detta kunna gi1 till p[i 

följande siitt. En myndighets utbetalning av ett fakturerat belopp sker sa a~t 

myndigheten dels avräknar fakturabdoppet exkl. mcrviirdeskatt som en ut
gift i förhf1llandc till anslaget eller andra intäkter. dels avräknar mervärde

skatte:i gentemot budgetens siirskilda inkomsttitel för mcrvärdeskatt. Mcr
vi!rdeskatten kompenseras sMedes genom en direkt avräkning mot budge

tens inkomstsida. Den närmare utformningen torde lämpligen faststäilas ge

nom bestilmmclser som utfärdas av regeringen eller, efter bemyndigande. av 

riksrevisionsverket. Kontrollen av den föreslagna ordningen bör ske inom 

ramen för riksrcvisionsverkcts löpande och iirliga granskning av statsmyn

dighetern<!. 
Affärsverken bör inte ingi1 i det.nya redovisningssystemet. Enstaka andra 

myndighekr snm bedriver utiltriktad verksamhet i konkurrens med privata. 

företag bör ocksä undantas. I vissa fall skulle niimligen en riitt att lyfta av 
all ingi1ende merviirdeskatt mot budgetens inkomstsida kunna innebiira en 

konkurrensfördel gentemot privata företag. Vid sidan om affärsverken giil

ler det myndigheter som tillhandahi1ller tjänster inom de sektorer som allt

jiimt skall vara mcrviirdeskattcfria, t.cx. utbildning och sjukvård. KIS har 

funnit att det. förutom affärsverken. för närvarande endast är AMU-myn

digheterna och statens institut för persnnalutbildning som borde ställas utan

för det nya redovisningssystemet. Det bör ankomma på regeringen att före~ 

skriva vilka myndigheter som skall omfattas av systemet. och vilka som skall 

liimnas utanför. Jag delar därvid de synpunkter som framförts vid remissbe- 123 



handlingen att det iir viktigt att följa utvecklingen noga hos olika myndighc- Prop. 1989/90: 111 
ter s[1 att konkurrensproblem vid ut[itriktad verksamhet inte uppkommer. 

Den hiir beskrivna ordningen utgör en nyordning av det interna statliga 

budgeterings- och n:dovisningssystemet. Nagon lagreglering härav är inte 

nödviindig. utan fr{1gan kan regleras i förordning eller annan författning. 

[ktsamma giiller fdgan vilka myndigheter. utöver affärsverken. som bör 

undantas. 

De myndigheter som omfattas av den nya redovisningsordningen for s:'ile

des riitt all direkt mot budgetens inkomstsida avräkna ing<lende mervärde

skatt. Det innebiir ä andra sidan att nagon rätt till avdrag i mervärdeskatte

deklaration inte bör föreligga om myndigheten skall avge sådan. För affärs

verken som enligt ovan skall sti1 utanför systemet m{1ste dock en avdragsriitt 

bibeh{1llas. 

I det till lagradet remitterade lagförslaget hade i en ny 18 a ~ML föreslagits 

en rätt för regeringen att avgöra vilka statliga myndigheter som skall ha rätt 

till avdrag för ing;knde mervärdeskatt. Lagrådet har anfört att en s{1dan de

legering inte kan göras. och föreslagit ett generellt avdragsförbud för statliga 

myndigheter med undantag av affärsverken. Jag finner att elen av lagr<ldet 

föreslagna ordningen kan genomföras utan komplikationer. De fåtaliga 

myndigheter. utöver affärsverken, som enligt ovan kan behöva sfallas utan

för det nya systemet. bedriver inte skattepliktig verksamhet och skulle diir

för enligt de generella reglerna inte ha nt1gon avdragsrätt. Samtliga statliga 

myndigheter. utom affärsverken. kan därför undantas från avdragsrätt. 

Den föreslagna ordningen aktualiserar även vissa andra ändringar si1vitt 

avser statsmyndigheternas roll i mervärdeskattesystemet. Som tidigare 

niimnts utgör staten ett enda subjekt i mervärdeskattesammanhang. Trans

aktioner mellan statliga myndigheter skattebeliiggs inte, annat än i vissa i 

l'v1L angivna fall. KIS har fram hal lit att det skulle innebära en förenkling om 

varje myndighet i merviirdeskattesammanhang i princip behandlas som ett 

siirskilt subjekt. N[tgon skillnad skulle dt1 inte behöva göras niir det giiller 

utgi1ende mervärdeskatt beroende på om en vara eller tjänst tillhandah<llls 

en annan statlig myndighet eller någon annan. KIS föreslog således att varje 

myndighet skulle vara ett skattesubjekt i mervärdeskattesammanhang. men 

föreslog en möjlighet för regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer att besluta öm undantag från skattedebitering i vissa fall. 

I .agförslaget (.3 * ML) i lagrt1dsremissen hade i denna del utformats i enlig

het med KIS förslag. Lagrådet har anfört att den möjlighet till delegering 

S<llll förslaget förutsiitter inte kan godtas. Lagrådet har föreslagit att de stat

liga affärsverken direkt i ML anges som självständiga skattesubjekt. medan 

statliga myndigheter i övrigt alltjämt behandlas SlllTI ett gemensamt skatte

subjekt. Enligt min mening innebär detta att vissa förenklingar som annars 

skulle varit möjliga inte uppnäs. N;\gon mer betydande nackdel behöver 

emellertid detta inte medföra. Jag förordar att reglerna utformas på sätt som 

Iagr[1det föreslagit. 

Niir det giiller reglerna om skattskyldighct för de statliga myndigheternas 

verksamhet innebiir de nuvarande reglerna i princip att de vanliga krite

rierna pii yrkesmiissig verksamhet skall föreligga för att skattskyldighet skall 
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vara för handen. Det inncbiir bl.a. ett krav pil att verksamheten skall ha en Prop. 1989/90: 111 
viss varaktighet, men dessutom i princip att verksamheten bedrivs med vinst-

syfte. Att med ledning av dessa kriterier avgöra när en myndighets utätrik-
tade verksamhet skall anses skattepliktig eller inte har ibland vallat vissa svå-

righeter. Dessa sviirigheter kommer att accentueras pi1tagligt med anledning 

av basbreddningen. 
En möjlighet att lösa detta är att konstruera skattskyldighetsbegreppet för 

de statliga myndigheterna utan att vinstsyftet ff1r utgöra kriterium p<I yrkes

mässigheten. Det innebär i princip att, oberoende av om verksamheten be

drivs med vinstsyfte eller ej. ut<ttriktad statlig verksamhet medför skattskyl
dighet, om den avser tillhandahållande mot vederlag av skattepliktiga varor 

eller tjänster. Jag anser att en s<ldan huvudprincip bör läggas till grund för 

beskattningen. 
I den m{m en vara eller tjänst tillhandahålls av en myndighet som ett led i 

en myndighctsutövning, och således inte på privaträttslig grund, bör dock 

skattskyldighet inte föreligga. Skiil till en s[1dan utvidgning av skattskyldig

heten föreligger inte. Däremot för en sildan inskränkning inte innebära att 

tillhandahållande från statlig myndighet av teletjänster eller andra distribu
tions- eller servicetjänster undantas från beskattning, även om tillhandahål

lande! har sin grund i föreskrifter om skyldighet att anlita viss myndighet för 

tj;insten. För n;irvarande synes det dock vara erforderligt med lagstiftning 

endast i fri1ga om omh;indertagande och förstöring av avfall, föroreningar 

och liknande. 

2.3.3 Primär- och landstingskommuner 

En gc11erel/ kompc11sa1io11sord11ing 

Milt förslag: Kommunerna skall i sina mervärdeskattedeklarationer 

fä göra avdrag för all ing;lende mervärdeskatt, och inte som nu enbart 
den ingi1endc skatt som hiinför sig till verksamhet som föranleder 
skattskyldighet. Kommunerna skall ersätta staten för denna utökade 

avdragsriitt. Ersättningen bör utformas p{1 ett sådant sätt att det inte 

finns en direkt koppling mellan {1rliga avdragsbelopp och kommuner

nas {1terbetalning hiirav. 
All verksamhet i en kommun skall redovisas i ett sammanhang, om 

inte skattemyndigheten medger annat. Skattskyldigheten utformas i 

övrigt p[1 motsvarande sätt som jag tidigare förordat för de statliga 

myndigheterna. I den m;\n särskilda avdragsförbud föreligger enligt 

18 * ML skall dessa giilla iiven kommunerna. 

Kommittens förslag överensstiimmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt att en kompensationsmodell 

enligt KIS förslag införs. Det har päpekats att en lämplig form för kommu

nernas ersiittning till staten måste utformas sit att konkurrensneutraliteten 

inte iivi.:ntyras. Kommunfiirbwulcr anser vidare att avdragsförbud inte bör 

uppriitthi11las vad gäller kommunerna. 125 



Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare angivit kräver en i princip gcnercli Prop. 1989/90: 111 
mcrvärdeskatt att en generell lösning tillskapas för att utjiimna skattens kon-

kurrenssnedvridande effekter vid val mellan kommunal egenregi resp. upp-

handling. KIS har när det gäller primiir- och landstingskommunerna därvid 

överviigt två skilda metoder, niimligen en generell uttagsbeskattning eller en 

generell avdragsriitt. KIS har förordat att den sistnämnda metoden viilj~. 

En uttagsbeskattning av kommunerna skulle innebära en skattebelägg

ning av s[1dana arbeten som kommunen sjiilv utför inom ett område där en 

upphandling skulle ha mervärdeskattebelagts. Detta skulle exempelvis 

kunna avse kommunala byggnadsarbeten för eget behov eller sUidning av 

landstingskommuns sjukhus. En uttagsheskattning skulle i princip säker

stiilla önskemålen om konkurrensneutralitet. Detta förutsätter emellertid att 

de betydande ti!Iämpningsprnblemen kan lösas. Sådana problem uppstiir 

bl.a. därför att frägan om avdrag för kommunens ingående mervärdeskatt 

beror av i vad mim inköpta varor och tjänster anskaffats för verksamhetsom

räden där merviirdeskatt skall tas ut. eller för omri!den som är skattefria. En 

effektiv uttagsbeskattning kräver ocksä en noggrann bokföring av använda 

resurser. Jag delar KIS uppfattning att en generell uttagsbeskattning inte kan 

förordas. 

Metoden med generell avdrags rätt bygger till väsentliga delar på en i Dan

mark tillämpad modell för att lösa hithörande frågor. En närmare redogö

relse för det danska systemet lämnades i mervärdeskatteutrcdningens slut

betiinkande SOU 1987:45 s.49 ff. Modellen innebär i sin grundprincip att 

kommunerna för full kompensation för all ingående mervärdesk<ttt, även till 

den del den avser merviirdeskatidria verksamheter där kommunerna har 

ställning av slutkonsument i mervärdeskattehänseende. Den ekonomiska 

fördel denna kompensation medför för kommunerna far dessa gemensamt 

utge ersättning för till staten. Den utgivna ersättningen skall till sin storlek 

motsvara viirdet av den totala ing{1ende mervärdeskatten i de mervärdeskat

tefria kommunala verksamheterna. men skall i övrigt inte kopplas till mer

viirdeskattesystemet. 
Det kan nämnas att den i Danmark nu anviinda kompensationsmetoden år 

1985 infördes i stället för ett system för uttagsbeskattriing hos kommunerna. 

Enligt vad jag erfarit anses det danska kompensationssystemet fungera v~il. 

Det första ledet i kompensationsordningen bör utformas som en generell 

rätt för primär- och landstingskommuner att i sina merviirdeskattcdeklara

tioner göra avdrag för all ingi1cnde skatt, oavsett om verksamheten medför 

skattskyldighet dler inte. Därigenom uppnås konkurrensneutralitet på hela 

det mervärdeskattebelagda området. Upphandling av varor eller tjänster 

kan cliir ske på samma villkor som om varorna eller tjänsterna produceras i 

egen regi hos kommunerna. 

Det andra ledet i kompensationsordningen, kommunernas <Herbetalning 

till staten på grund av den utökade avdragsrätten, måste emellertid utformas 

sil att denna konkurrensneutralitet inte sätts ur spel. Kommunernas äterbe

talning bör därför i princip inte kopplas direkt till resp. kommuns faktiska 

mervärclcskatteutgifter. 1 sådant fall skulle någon konkurrensutjämnande ef

fekt inte finnas. 
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KIS har avst~1tt tran att liigga n{1g1:>t förslag om hur ått:rbetalningen skall Prop. 1989/90: 111 
ske. men pt:'kat på niigra olika metoder. Det väsentliga iir. som remissinstan-

serna framhållit. att iiterbetalningen sker pä ett sådant sätt att fördelarna 

med en konkurrensneutral beskattning inte äventyras. Enligt min mening 

bör formerna för återbetalningen lösas inom rarm.:n för den totala ekono-

miska relationen mellan staten och kommunerna. Denna påverkas i hög 

grad även av andra delar av skatterdormen. men di"ir konsekvenserna av re-

formen för enskilda kommuner ännu inte har kunnat beräknas. Jag lägger 

diirför inte nu fram något förslag till detaljerna i hur återbetalningen skall 

regleras. Avsikten är emellertid att reformen skall vara budgetmässigt neu-

tral i förhällandet mellan stat och kommun. Jag avser ait senare återkomma 

med förslag snm ger en sådan neutralitet. 

Den föreslagna ordningen motiverar. pä motsvarande sätt som jag tidigare 

föreslagit beträffande de statliga myndigheterna. vissa ändringar beträffande 

kommunernas redovisning av mervärdeskatten samt skattskyldigheten. 

En generell avdragsrätt medför att manga kommunala verksamheter till

kommer vid kommunernas mervärdeskattcredovisning till skattemyndighe

terna. Det kan giilla ing[1ende skatt i skattefri;\ sektorer som sjukvtml, social 

omvårdnad. skolor och central administration. Utvidgningen av skattebasen 

verkar i samma riktning. Mot bakgrund härav bör kommunernas skatteredo

visning samordnas s<I att i normalfallet en gemensam mervärdeskattcdekla

ration avges for en kommuns verksamheter. Detta innebär ett avsteg frän 

nuvarande regler i 5 * ML. enligt vilka redovisning skall ske för varje verk

samhet för sig. Skattemyndigheten bör dock kunna hestämma om en uppdel

ning av en kommuns skatteredovisning. om detta i enskilda fall skulle visa 

sig vara lämpligt. 

Niir det giiller skattskyldighetcn för utåtriktad kommunal verksamhet bör 

motsvarande giilla som i fråga om den statliga sektorn. Yrkcsmiissighetsbe

greppet bör s[tledes förtydligas och förenklas p[1 det sätt som jag där föresla

git. 

l.agrädet har föreslagit att kommunalförbtmd i mervärdeskattesamman

hang skall jiirnstiillas med primär- och landstingskommun. Detta skulle b!.a. 

innebära att knmmunalförbundens verksamhet inordnades i komj)ensations
,i.:1rdningcn. I flertalet fall torde kommunalförbund :invändas för :indamäl där 

skathkyldig:h<::t föreligger. t.ex. för anordnande av vatten- och avloppsan

liiggningar. I dessa fall föreligger avdragsrätt för ingående mcrvärdeskatt en

ligt <tllmiinna regler. Jag är inte nu beredd att !il ställning till om det annars 

kan finnas skäl att iindra kommunalförbundcns merviirdeskattesituation. 

För skattskyldigs verksamhet i allmiinhet inneh:ir merviirdeskattcns prin

cip en gcnncll riitt till avdrag för ingående skatt enligt 17 ~ YIL. I vissa 

mycket hegriinsade fall ilider emellertid enligt 18 *ML ett avdragsfiirbud. 

De viktigaste avser kostnader för stadigvarande bostad. utgifter för sprit

drycker och \·in i vissa fall samt hl.a. anskaffning av personbil och motorcy

kel. Avdragshegränsningarna är i huvudsak motiverade av att hithörande 

kostnader normalt for anses utgöra privata levnadskostnader. som inte bör 

uncbntas fran beskactning. Dessa avdragsbegriinsningar gäller nu iiven för 

kommunernas skattepliktiga verksamheter. Om kommunerna medges en ge

nerell a\dragsriitt för all ing<knde skatt. oavsett verksamhetsomräde. kan 127 



ifr{1gasiittas om de siirskilda avdragsförhuden 111{1stc uppriltthE1llas. För knm- Prop. 1989/90: 111 
muncrnas del skulle ett undantag fdn avdragsfiirbuclct innebära förenk-

lingar. Någon statsfinansil'll betydelse behöver fri1gan inte ha. om den sär-

skilda ilterhetalningsordningen tar hiinsyn till ett eventuellt slopat avdrags-

förhud. Enligt min mening bör iind<I avdragsförbudet i dessa särskilda fall 

uppriitth{11las iiven för kommunerna. De särskilda skiil som föranlett av-

dragsförbudcn innebar enligt min mening att det iir olämpligt att beakta 

dessa begränsningar endast som ett led i itterbetalningssystcmet. 

Bidrag l'id 1·iss 11pphu11d/i11g.m.m. 

Mitt förslag: Ett !;iirskilt statsbidrag till kommunerna skall utg:l för 
mcrvärdcskatt som indirekt belastar kommunerna vid upphandling 
fr~ln niiringsidkan: som inte är skattskyldiga. Bidraget skall även avse 
fall cti't en kommun bidragit till viss verksamhet och diir detta bidrag 
tiickt iiven mervärdeskattekostnader. Statsbidraget begränsas till ut
gifter avseende s.iukvärd. tandvitrd. srn.:ial omsorg och utbildning. De 
grundl:iggande reglerna tas in i en siirskild lag. Statens kostnader för 
bidraget crsiitts av kommunerna p<i samma siitt som föreslt1s beträf
fande den generella avclragsriitten. 

Kommittens förslag övcrensstiimmcr i sak med mitt förslag. 

Rrmissinstansrrna: Ko1111111111fiirb1111det anser att bidraget även bör om

fatta idrott och kultur. och har ifr{1gasatt om inte begreppet niiringsidkare är 

för sniivt. Niiri11gslh·e1s skattedelegation anför att det är av stor betydl'lse hur 

bidragen bcriiknas. varför berörda branschorganisationer hör fä medverka 

när reglerna tas fram. 

Skäkn för mitt förslag: Den av mig föreslagna generella avclragsrätten för 

all ing;iende skatt hos kommunerna löser. som jag tidigare angivit. konkur

rcnsprobkmcn mellan cgcnrcgiarbctcn och upphandling i de fall det är frilga 

om merviirdeskattepliktiga omraden. Niir det giillcr verksamhetsomri1den 

som iiven efter basbreddningen är merviirdeskattefria uppkommer dock 

vissa konkurrensproblem. Det gäller framför allt verksamheterna sjukvård. 

social omsorg och utbildning. 

På de nu nämnda områdena kompenseras kommunerna för alla direkta 

mcrvärdeskattekostnadcr genom det föreslagna avdragssystemet. Avdrags

riittcn innebär att merviirdcskatten pit t~ex. anläggningar. inventarier och 

förbrukningsmaterial lyfts av i den kommunala egenregin. I elen mån tjäns

ter av nämnda slag. som alltsii inte är mervärdeskattcbelagda. upphandlas 

blir emellertid situationen en annan. Den upphandlade tjänsten kan inne

hiilla dold merviirdeskatt avseende merviircleskatteutgifter hos den enskilda 

entreprenören. Det kan exempelvis gälla mcrviircleskatt pil inköpta inventa

rier. matt:rial och tjiinster i ett privat sjuk- eller vardhem. Varken entrepre

nören eller kommunen har 11{1gon avdragsrätt för siidan mcrvärdeskatt. I 

dessa fall innebiir merviirdcskatten att upphandling missgynnas på bekost

nad av kommunal egenregi. I den egna regin kompenseras nämligen all ingå

ende merviirdeskatt. Effekterna kan leda till att verksamhetsformer som i 

övrigt iir rationella fr:m ekonomisk synpunkt inte kommer att utnyttjas. 128 



Samma effekt uppkommer i de fall en kommun viiljer mellan att utföra en Prop. 1989/90: 111 
viss verksamhet i egen regi. eller att alternativt ge bidrag till motsvarande 

verksamhet i privat regi. Bidragsgivningen framstiir di't som oformiinlig. ef-

tersom den miiste Uicka in iivcn merviirdcskattekostnadn hos mottagaren av 

bidragen. 

De nu niimnda effekterna pii de mcrviirdeskattdria ornriidena kan förvän

tas ha en negativ effekt p;i kommunernas val av rationella verksamhctsfor

mn. Effekterna torde bli störst pii de omn'tden diir anddcn skattepliktiga 

insatsvaror och tjiinster iir hiigt. Det mi1stc dock understrykas att den sam

lade kommunala sektorns cgenregiverksamhet pit dessa omri1den totalt sett 

inte gynnas jiimfört med upphandlings- eller bidragsalternativct. Kommu

nerna far ju genom den föreslagna siirskilda äterbetalningsordningen kom

pensera statsverket för avdragsriitten. Men i en enskild kommun eller kom

munal förvaltning kan merviirdeskattccffekten fi't avgörande betydelse för 

verksamhetsformcn. 

KIS har liimnat förslag till en siirskild kompensationsordning för att ut

jiimna de n:imnda effekll'rna. Kompensationen iir utformad efter dansk fö

rebild. 01..:n innebiir att primiirkommuncr och landstingskommuner hir sär

skilda bidrag frim staten för de indirekta merviirdeskattekostnader som upp

kommer vid upphandling frim el kr kommunala bidrag itt niiringsidkare som 

inte iir skattskyldiga. Enligt förslaget bcgriinsas kompensationsordningen till 

verksamhetsonmldcna sjukviird. tandviml. social omvitrdnad och utbild

ning. Det iir omritden som i kommunal verksamhet iir befriade frim mer

viirdcskatr. men diir all merviirdeskatt som kommunerna bet<tlat skall få dras 

av enligt den fi.in:slagna ordningen. 

Kompcnsationsordningen iir i och för sig en fr{m mervärdeskattesystemet 

frist{1ende konstruktion. Ff<tga iir om ett riktat statsbidrag till kommunerna, 

vars ekonomiska viirde dock givetvis skall beaktas vid beriikningcn av de be

lopp som kommunerna har att utge inom ramen för den av mig tidigare 

niirnnda iltcrhetalningen. 

Enligt min mening torde bdwvd av de föreslagna statsbidragen för niirva

randc vara bcgriinsat. Kompcnsationsnrdningen medför ocksä en del tek

niska problem. niirmast diirför att bidragsbeloppcn miiste bygga pil vissa 

schabloner. Det iir. som framh~illits vid remisshchandlingcn, viktigt att så

dana schabloner blir riittvisande eftersom de annars inte kan ge näg(lll kon

kurrcnsn1..:utralitet. Trots dessa sv;\righetcr anser jag ändi1 att den föreslagna 

kompensationsordningen bör införas. Den har enligt min mening ett värde 

för att undvika att oönskade konkurrenssnedvridningar uppkommer. 

Huvudgrunderna för statsbidragen bör regleras i en siirskild lag. De före

skrifter som behövs för att reglera förfarandet bör, som lagrcidet framfört, 

lämpligen meddelas av regningen eller myndighet som regeringen bestäm

mer. 

Jag iir inte beredd att nu föreslä att bidragen utvidgas till att avse iiven 

andra vcrksamhetsomriidl·n iin de KIS föreslagit. Enligt min bedömning 

skulle nyttan av att infiira en s;'1dan ordning p<'1 andra omr;°1(kn. t.ex. vad av

ser idrotts- och kulturnmriidet. vara begriinsacl. De tekniska svärighetcrna 

talar ocks~t starkt för att tillämpningsomritdet bcgriinsas. i vart fall inled-

9 Riksdagrn 1989/90. I sam/. Nr I I I 
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ningsvis. Bidrag hör dock. som kommunförbundet anfört, utgti iiven i de fall Prop. 1989190: 111 
upphandling sker fr{m t.ex. en stiftelse eller förening. 

2.4 Importbeskattning 

Mitt förslag: Vid import av vissa siirskilt angivna tjänster skall mer

värdeskatt erliiggas om importen inte sker i en skattepliktig verksam

het. Om importören inte bedriver yrkesmiissig verksamhet och om ve

derlaget för importerade tjänster uppgär till högst 30 000 kr. under 

ett beskattnings[1r skall importen dock inte beskattas. Undantag skall 

även giilla för import som görs av kommun eller statlig myndighet. 

Importbeskattningen av varor föresbs vara oförändrad. 

Kommittens förslag överensstiimmer i huvudsak med mitt. 

Rcmissinstanserna har i huvudsak varit positiva till eller liimnat den före

slagna importbeskattningen av tjiinster utan erinran. N~1gra remissinstanser 

har önskat en niirmare anslutning till 111Lltsvarandc regler i EG:s sjiitte mer

viirdeskattedirektiv. Kammarrällcn i Stockholm har efterlyst förtydliganden 

avseende vilka tj:'mster som skall medföra skatteplikt och om importörens 

uppgiftslämnande skall vara sanktionerat. 

Flera remissinstanscr har förordat ett snart införande av ett importhe

skattningsystcm p~i varusidan diir mcrviirdeskattskyldiga importörer befrias 

. fdn införselbeskattningen. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare föreslagit en utvidgning av skatte

basen som innebär att tjiinster i allmiinhet blir merviirdeskattepliktiga. Detta 
kan medföra att den svenska tjiinstemarknadcn kan hamna i ett ogynnsamt 

konkurrensliige i förhiillande till den som utomlands tillhandahåller sftdana 

motsvarande tjiinster som kan tillgodogöras i Sverige. Därför bör en möjlig

het att importbeskatta sf1clana tjiinster iiverviigas. I elen mfm tjiinster tillhan

dahälls i Sverige av en utliinclsk företagare skall tjiinsten beskattas här enligt 

redan giillancle regler för beskattningen inom landet. Vidare kan i utlandet 

tillhandahiillna tjiinstcr avseendet.ex. reparation av en vara beskattas i sam

band med införsel till Sverige av varan. Dessa regler föreslas inte bli änd

rade. 

De tjiinster som skall kunna importbeskattas biir vara sftdana som tillhan

dah;'tlls utomlands men ~om tillgodogörs i Sverige. Det kan t.ex. avse juri

disk riidgivning fdn en i utlandet verksam jurist avseende affärer i Sverige. 

Om riidgivaren saknar anknytning till Sverige och riiden har avlämnats 

utomlands kan tjiinsten inte anses tillhandahMlen i Sverige. Tjänsten är dock 

avsedd att komma till anviindning hi1r. Tillhandahi11landet har skett i konkur

rens med i Sverige verksamma juridiska rfalgivare p{t deras naturliga mark

nad. S<ltlana tjiinster bör kunna importbeskattas. Tj~instcr kan dock inte pas

sera gränserna pi1 samma piitagliga siitt som varor. Regkrna m{tste därför 

utformas pfa annat sätt iin den nuvarande importbeskattningen av varor, som 

innebär att skatten uppbärs av tullmyndighet vid införsel. 

I EG:s sjätte mervärdeskattedirektiv har problemet angripits genom en 130 



utvidgning av reglerna for var en tjiinst skall anses tillhandahi11len och genom Prop. I 9X9NO: 111 
att göra mottagaren av tjiinsten skattskyldig i vissa fall. Regkrna tilli1tcr 

iiven att hiinsyn tas till om en tjfö1st faktiskt anviinds och ätnjuts utanför eller 

inom EG-omräckt. I Danmark har man i stiillet utformat reglerna som en 

importbL'Skattning. Jag anser i likhet meJ kommitten att den modellen biist 

iiven.:nsstiimmer med ML:s uppbyggnad. Eftersom den inte behöver inne-

biira ni"1gra materiella skillnader i förhi"11lande till EG-reglerna torde den 

föreslagna lösningen inte heller komma i konflikt med harmoniseringsstrii-

vandena. 

Den som har etablerat sin affarsverksverksamhet i Sverige. har fast drift

stiille hiir eller iir bosatt i landet skall som huvudregel anses hiir tillgodogöra 

sig de tjiinster han erh[lllcr. Tjiinster som t.ex. inhandlas under en resa för 

behov under rL~san elkr tjiinster avseL·nde tillg~ingar eller verhamhet i ut

landet skall dock intc anscs tillgodogjorda i Sverige. 

Reglerna hör sasom kommitten föreslagit utformas si\ att den som impor

terar cn skattcpliktig tjiinst skall deklarera denna hos skattL'myndigheten 

och skall crbgga dcn skatt som belöper pi1 importen. Jag delar /agrädets be

dömning att redovisningen av merviirdeskatt avseende import av tjiinst inte 

cnbart skall kunna liimnas i form av cn siirskild merviirdeskattedeklaration 

s:-1som föreslagits i lagri1dsremi..,scn. Redovisningen skall saledes bmnas i 

sjiilvdekJarationen niir frirutsiittningarna fiir delta :ir uppfyllda. Jag iiter

kommer till dessa fri1gor i niista avsnitt. 

De tjiinstcr för vilka imp1irtbeskattning skall kunna ske hiir intL' minst av 

praktiska skiil begriinsas till vissa i lagen siirskilt angivna tjiinster diir en un

deri<"1ten bcskattning skulle kunna leda till betydande oUigenhetn. Vissa av 

de tFinster som hör komma i fri1ga behandlas niirmare i specialmotiveringcn. 

lmportbcskattningL'n av tjiinster hör inte omfatta den som vid en beskatt

ning skulle haft riitt till avdrag med motsvaranck: belopp. En utcbliven be

skattning i dcssa fall medför inte n<igon konkurrenssnedvridning. Det iir diir

fiir oniidigt att bcskatta si"1dan import av tjiinster. Den som iir skattskvldig 

till merviirdeskatt skall s!iledes sum huvudregel inte erliigga merv:irdeskatt 

vid import av tjiinster. I den miin import sk(T i cn blandad verksamhet skall 

emc·llcrtid importen. om fiiruts;ittningarna i övrigt iir uppfyllda. deklarl'ras 

nch avdrag yrkas för den del ... om iir hiinförlig till den avdragshcriittigade de

len av versamhcten. 

Jag har i avsnitt 2.3 förcslagit bestiimmclscr som innebiir att merviirde

skat IL'n fiir fint alet statliga myndigheter och kommuner i praktiken inte 

kommer att p~iverka valet mellan import och inhcm'>k upphandling. Även 

dl'ssa hör diirfiir undantas fr<in importbökattningen av tjiinster. Vidare bör 

inte importbeskattning a\· tjiinster omfatta privatpcrsoner annat iin om im

portcn har L'n ni1got mer betydande nmfattning. Den som inte bedriver yr

kesmiissig verksamhct skall inte crhigga skatt om viirlkt av importen under 

hcskattnings~irct uppgitr till högst 30 0110 kr. 

Kommitten har utrett mi.ijlighcterna till ett system diir varuimport fiir vissa 

skattskyldiga inte skall he'ikattas. Kommitt..'.n har i princip uttalat en po,itiv 

in.,tiilJning till en s;idan ordning men /J;1r ansett all den i vart fall inre biir 

genomföras innan tulldatasystemL't tagits i full drift. Kommitten har vilbrc 
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hiinvisat till neg;1tiva budgeteffekter. behov av möjligheter till avancerat Prop. 1989190: 111 
uppgiftsutbyte mellan tullmyndigheterna och RSY i kontrollhiinseende och 

osiikerhet om hur utvecklingen i omviirlden kommer alt bli. Jag delar kom-

mittens bedi.imning att det inte iir en liimplig tidpunkt att nu slopa införselbe-

skattningen av varor för vissa merviirdeskattskyldiga. 

2.) Redovisningsskyldighct m.m. 

Mitt förslag: Den som iir skattskyldig till merviirdeskatt skall obe

roende av ärsredovisningens storlek alltid redovisa och betala mer

viirdeskatt. Det nuvarande redovisningsskyldighctsbegreppct slopas 

siilcdes. 

En skattskyldig med en skattepliktig omsiittning som inte överstiger 

200 000 kr. per ;°ir skall normalt redovisa merviirdeskatten i sin sjiilv

deklaration. De förfarandereglcr som giillcr vid inkomstredovisning 

skall i huvudsak tilliimpas iiven vid s[1dan merviirdeskatteredovisning. 

Merviirdeskatten skall dock tills vidare inte ing{1 i underlaget för debi

tering av preliminiir skatt och hestiimmclserna om kvarskatteavgift 

skall inte giilla för merviirdeskatt till den del si1dan avgift skall utg{1 pi1 

betalning som inte gjorts senast den It' januari iiret efter inkomstäret. 

Övriga skattskyldiga skall redovisa skatten enligt nuvarande princi

per. 

Kommittens förslag; iiH·rensstimmer i huvudsak med mitt. 

Rl"missinstansl'rna: N:iµra remissinstanscr ifr:'.1gasiitter om förslagen med

för förenklingar lich anser att negativa konsek\·enser kan uppkomma. Flera 

remissinstanser inviinder mot att principerna för fyllnadsinbetalning och 

kvarskatt skall tilljmpas p<I dem som skall redovisa merviirdeskatten i sj~ilv

deklarationen. 

Skäkn för mitt förslag: I dag giilkr att den som iir skattskyldig till mer

viirdeskatt men som inte har en nmsiittning som överstiger 30 000 kr. per f1r 

normalt intL' ;ir redovisningsskyldig. Detta innebiir att si1dan skattskyldig i 

sina kundfakturor visserligen debiterar merviirdeskatt men att han inte be

höver redovisa dc>nna till liinsskattemyndighcten. I Ian har inte heller n{1gon 

riitt till avdrag för sin ing~iende skatt i merviirdeskattesammanhang. Där

emot skall han, till skillnad frtin en skattskyldig som dessutom :ir redovis

ningsskyldig. redovisa den ing[1ende resp. utg{1ende merviirdeskatten som 

kostnad resp. intiikt i sj;ilvdeklarationen. 

Denna ordning har tillkommit för att begriinsa antalet skattskyldiga som 

skall registreras som merviirdeskattskyldiga. Den föreslagna breddningen av 

skattebasen medför ett kraftigt ökat antal skattskyldiga som L~nligt nu giil

lande regler iiven skulle bli redovisningsskyldiga. Denna ökning av antalet 

skattskyldiga som skall registreras skulle medföra en mycket stor belastning 

pä skattemyndigheterna. Antalet nya skattskyldiga som skall registreras bör 

diirför begriinsas. Detta skulle kunna ske genom en höjning av beloppsgriin

sen för redovisningsskyldigheten. En s{1dan höjning skulle dock för att ha U2 



n{1gon effekt behöva vara förhMlandevis stor. Den skulle diirför medföra en Prop. 1989/90: 111 
inte obetydlig konkurrenssnedvridning till fördel för skattskyldiga som inte 

iir redovisningsskyldiga. Höjningen skulle iiven innebiira ett visst inkomst-

bortfall för staten. Kommitten har diirför föreslagit att skattskyldiga med l[1g 

omsiittning skall göra en fullstiindig merviirdeskatteredovisning i sin sjiilvde-

klarationen. Överstiger den utgi1ende merviirdeskatten den ingt1ende skall 

skillnaden betalas in till statskassan. På motsvarande sätt skall ett underskott 

t1terfos i sin helhet. Kommitten har ansett det l:impligt att lttta denna ordning 

omfatta skattskyldiga som enligt dagens regler kan medges hel- eller halvftrs-

redovisning. dvs. skattskyldiga vars skattepliktiga omsiittning för beskatt-

nings{1ret inte överstiger 200 t.100 kr. Jag delar kommittens uppfattning. 

Begreppet redovisningsskyldig som självstiindigt begrepp föresl{ts för

svinna. Samtliga skattskyldiga skall i princip ockstt vara redovisningsskyl

diga. Betriiffande den som iir skattskyldig till merviirdeskatt för omsiittning 

av vara fr[m s.k. privatfastighet eller fr{m fastighet som anges i 2 * 7 mom. 

lagen ( 19-17:576) om statlig inkomstskatt talar dock inte minst praktiska skiil 

för att iiven i fortsiittningcn It.ta dessa stii utanför mcrviirdeskattesystemet 

om verksamheten iir av begriinsad omfattning. Det samma giiller för uthyr

ning i vissa fall av si'idana fastigheter och för verksamhet i vilken varor och 

tjiinster omsiitts under niiringsvcrksamhetsliknande former. Jag föreslär diir

för i enlighet med kommittens förslag att si1dan verksamhet skall anses som 

yrkesmiissig först när omsiittningen för beskattningst1ret överstiger 30 000 kr. 

Den som har en bgre rnnsiittning omfattas inte av ML:s bestiimmelser. 

Vissa som iir skattskyldiga till merviirdeskatt iir inte föremttl för inkomst

beskattning. Det kant.ex. giilla olika myndighekr, utliindska företagare och 

konkursbon. Inte heller ett handelsbolag iir som sE1dant föremål för inkomst

beskattning. St1dana merviirdeskattskyldiga som inte skall liimna allmän 

sjiilvdeklaration bör därför vara skyldiga att registrera sig för redovisning av 

merviirdeskatt inom det egentliga merviirdeskattesystemet oavsett omsiitt

ningens storlek. DL'lta bör iiven giilla för handelsbolag diir dcliigarna redovi

sar verksamhetens resultat i sina personliga sjiilvdeklarationer. 

Lugn/det har avseende s;ldana skattskyldiga till merviirdeskatt som har en 

omsiittning som inte överstiger 2011 OUO kr och som inte skall lämna sjiilvde

klaration ansett det liimpligare att begränsa registreringsskyldigheten till 

vissa angivna juridiska personer. säsom handelsbolag. Övriga skattskyldiga 

till merviirdeskatt som inte iir deklarationsskyldiga vid taxeringen skulle en

ligt lagr~1det kunna liimna sin deklaration för merv:irdeskatteredovisningen 

i samband med att de allmänna självdeklarationerna avges. 

Erfarenhetsmilssigt fungerar beskattning av denna typ d[1ligt i praktiken 

om man inte anviinder niigon form av rcgistreringsförfarandc. De skattskyl

diga till merviirdeskatt som enligt förslaget skall redovisa mervärdcskatten i 

sjiilvdcklaratioricn är registrerade i skatteregistret. Även den grupp som ho

tar att hamna mellan systemen - skattskyldiga till mervärdeskatt med läg 

ornsiittning och som inte skall lämna sjiilvdeklaration - bör registreras på n~1-

got siitt. antingen i skatteregistret. i merviirdeskatteregistret eller i ett tredje 

nytt rL·gister. Enligt min mening iir det liimpligast att placera dessa i mcrviir-

deskatteregistrct och ltita dem redovisa sin merviirdeskatt inom det egentliga 

me rviirdeskattesystemet. 133 



Det bör iiven. om det föreligger siirskilda sUI. finnas en möjlighet att regi- Prop. 1989/90: 111 

strera <111dra skattskyldiga som har en omsiittning snm inte överstiger 2011000 
kr. för redovisning av merviirdeskatt inom det egentliga merviirdeskattesys-

temet. S[1dana siirskilda sbl kant.ex. föreligga under uppbyggnaden av en 

verksamhet om det sti\r klart all verksamheten LHirefter kommer att fa en 

tillriickligt stor omfattning. 

För si1d;1r1a skattskykliga som trots Wg omsiittning skall registreras som 

merviirdeskattskylcliga biir enligt min mening, i motsats till vad som föresla

gits i lagr[1dsremisscn. möjligheten till heltirsredovisning inom det egentliga 

merviirdeskattesystemct k varst{1. 

Lagrätl<'t har ifrt1gasatt dl'! liimpliga i att tilliimpa de förfarancleregler som 

g;illcr for inkomsttaxeringen iiven p(1 den merv;ircleskatt som skall redovisas 

i allmiin sjiilvdeklaration. För att förfarandet med att Umna merviirdeskatte

rcdovisningen i sjiilvdeklarationen skall medföra de sökta förenklingarna 

torde dl'! dock vara en förutsiittning att dessa merviirdeskatteuppgifter han

teras inom samma system som övriga uppgifter som liimnas i sjiilVLkklaratio

nen. J linje med lagd1dets i.inskem:ll kommer en mer systematisk genomg{rng 

av de aktuella bestiimmelserna att genomföras i samband med den p~1g{1emk 

tekniska översynen av ML. 

För de skattskyldiga som skall redovisa merviirdeskatten i sjiilvdeklaratio

nen skall s[lledes samma uppbördsförfarande tilliimpas som betriiffande in

komstskatten. Mcrviircleskattcn skall alltsi\ ingt1 i den slutliga skallen. Detta 

förutsiitter vissa iindringar i den lagstiftning som styr förfarandet vid deklara

tion. taxering och uppbörd avseende inkomstskatt. I proposition 1989190:74 

om ny taxeringslag m.m. har Himnats förslag till en ny reglering av taxerings

förfarandet. Jag utg[1r hiir frän de förslag som liimnats i det sammanhanget. 

För att uppn{1 en samordning föreslftr jag att det i en ny 21 * ML anges att 

reglerna om taxering i taxeringslagen. lagen om sjiilvdeklaration och kon

trolluppgifter ( LSK) od1 uppbiirdslagen ( 1953::272) iivcn skall giilla faststäl

lclse av merviirdeskatt som skall redovisas i självdeklaration. I taxcringsla

gen förcsl[1s endast en h~invisning i J kap. I *till 21 * ML och i LSK ett tillägg 

i 2 kap. U * med innebörden att de uppgifter som behövs för att fastställa 

merv~irdeskatt skall himnas i sjiilvdeklarationen niir redovisningen skall ske 

chir. I uppbördslagen föreslt1s vissa ~indringar för att jämstilla merviirdeskatt 

med skatt enligt denna lag. 

Enligt 27 * 3 mom. uppbörclslagen skall kvarskatteavgift utgå pf1 s{1clan 

skatt som inte betalats senast den rn januari ~iret efter inkomst{1ret till elen 

del det obetalda beloppet överstiger 20 onn kr. Även i övrigt utgftr kvarskat

teavgift p{1 obetalda skatter om betalning inte skett senast den 30 april. Den 

som medgivits helt1rsreclovisning skall enligt nuvarande regler Himna dekla

ration för merviirdeskatt senast den 5 april året efter beskattningsf1ret. Sam

tidigt skall betalning ske. Jag anser att betalningstidpunkten vid en redovis

ning av rnerviirdeskatten i sjiilvdcklarationen inte bör komma tidigare än nu. 

Jag föreslt1r diirför att kvarskatteavgift avseende mervärdeskatt som redovi

sas i sjiilvdcklaration skall utg[1 endast om betalning inte gjorts senast elen 30 

april. Detta innebiir att de skattskyldiga fär en nf1got längre betalningsfrist 

iin i dag. 
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Behovet av att göra fyllnadsbetalning avseende merviirdeskattcn skulle Prop. 1989/90: 111 
kunna ha motverkats genom att låta iiven mcrvärdcskatten inga i den preli-
miniirt debiterade B-skatten. RSV har dock enligt vad kommittt:n har in-
hämtat bedömt att detta inte praktiskt iir möjligt att genomföra förrän tidi-
gast under inkomstärct 1993. Tills vidare skall därför mcrviirdeskatten inte 
ingå i den preliminärt debiterade B-skatten. 

2.6 Bcskattningsvärde 

Mitt förslag: Mervärdeskatten skall beriiknas pii vederlaget inklusive 
andra skatter än mervärdeskatt. Skattesatsen blir. med en oförändrad 
beskattningsniv{1, 23.46 %. Endast en skattesats skall tilHimpas. Vid 
beriikning av avdrag för s.k. fiktiv skatt skall avdraget uppgä till 19 t:;;(, 

av vederlaget. 

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna har tillstyrkt eller lämnat förslaget utan erinran. Lant

brukarnas Rik.1förbwul och Sveriges Köpmannaförbund har dock ansett att 

skattesatsen bör avrundas ncdat till 23 %. 
Skälen för mitt förslag: Mervärdeskatt tas i dag ut med 19 l'{ av beskatt

nir!gsvärdet. Beskattningsvärdet utgörs av vederlaget eller saluvärdet inkl. 

skatter. Även mervärdeskatten ingär sMedes i bcskattningsvärdet. Denna 
metod för att beräkna mervärdeskattens storlek är ett arv från den allmänna 

varuskatten. I omvärlden tillämpas dock regelmässigt ett annat beräknings
sätt. Enligt detta beräkningssätt utgörs beskattningsvärdet av vederlaget 
exkl. mervärdeskatten. Jag anser i likhet med kommitten att vi bör anpassa 

vår beräkningsmetod till den som allmänt tillämpas i var omvärld. Därmed 
blir vår skattesats direkt jiirnförbar med andra länders och den internatio
nella dialogen underlättas. Som en följd av den ändrade beräkningsmetoden 
blir skattesatsen 23.46 r;:.;,. Beskattningsnivän är då oförändrad. Något skäl 
att nu ändra beskattningsnivån för att åstadkomma en avrundning av skatte
satsen finns inte. 

I nuvarande 17 *sjätte stycket ML (enligt förslaget ättonde stycket) anges 
att om skattskyldig mot vederlag inom landet förvärvar skattepliktig vara 
från den som inte iir skattskyldig för omsättning av varan, skall som ingående 
skatt för den skattskyldige anses det belopp som skulle ha utgjort utgående 

skatt för säljaren om denne varit skattskyldig (s.k. fiktiv skatt). Den ovan 

föreslagna nya ordningen för beräkning av mcrvärdeskatten skulle kunna 

medföra att bestämmelserna om fiktiv skatt tolkas så att som ingående skatt 

skall räknas 23,46 % av vederlaget. l förtydligande syfte bör därför anges att 

om skattskyldig mot vederlag inom landet förvärvar skattepliktig vara från 

den som inte är skattskyldig för omsättning av varan skall 19 % av vederlaget 
räknas som ingående mervärdeskatt för den skattskyldige. 
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2. 7 Konstitutionella frågor 

Mitt förslag: Vissa av de hemyndiganden för regeringen som finns i 

ML upphiivs. Detsamma giiller beslut och förordningar som har med

delats med stöd av sfadana bemyndiganden. Vissa hestämmdscr i för

ordningar som upphävs inarbetas i ML. 

Kommittens förslag iiverensstiimmer i huvudsak med mitt. Kommitten har 

dock inte liimnat 1i:lgot förslag avseende vissa bemyndiganden och har vidare 

föreslagit att bemyndigandet i 2 *tredje stycket ML skulle kvarstii i omfor

mulerat skick. 

Remissinstanserna har i huvudsak inte haft nt1gra inviindningar mot kom

mittens stiillningstagandc. J-Jm·riitte11 ö1·cr Skä11e och Blekinge anser dock att 

bestiimmelsen i 2 * tredje stycket ML fött en felaktig utformning. 

Skälen för mitt förslag: ML innehMler flera bemyndiganden för regeringen 

att förordna om siirskilda regler för olika förhMlanden. Dessa bestiimmclser 

har tillkommit före regeringsformens ( RF:s) tillkomst och iir i m{mga fall inte 

förenliga med de begriinsningar i möjligheterna att delegera normgivnings

makt som anges i RF. De för för niirvarande tilliimpas med stöd av RF:s över

gfmgsbestiimmclscr. Vid den grundHiggande omliiggning av merdrdeskat

tcn som nu iir aktuell bör emellertid s[1som kommitten föreslagit ML anpas

sas till de krav som nuvarande Rr stiillcr. Behovet av den typ av siirregle

ringar som hcmyndigandena avser att tiicka torde dessutom minska med den 

föreslagna breddningen av basen för merviirdebeskattningen. 

l\krvärdeskatt crliiggs enligt l ~ ML till staten vid omsiittning inom landet 

och vid införsel samt, niir regeringen förordnar diirom. vid utförsel. Rege

ringen kan enligt 18 * femte stycket ML förordna om undantag frim avdrags

rätt för ing[1ende skatt som belöper pi1 utförsel för vilken skatt skall erliiggas 

enligt ett s{1dant förordnande som avses i J * ML. Regeringen har med stöd 

av bemyndigandet utfärdat förordningen ( 1968:591) om mervärdeskatt i 

vissa fall vid utförsel. I denna förordning har reglerats kioskförsiiljning på 
fartyg p{1 linjer mellan Sverige och Danmark. finland eller Norge. 

Bemyndigandena i I* och 18 S femte stycket ML avser generella föreskrif

ter om skattskyldighet och avdragsrätt. Jag föresliir i likhet med kornmitten 

att detta bemyndigande utgi"ir och att bestämmelserna i den förordning som 

har beslutats med stöd av bemyndigandena tas in i 2 a. 14 och 18 ** :vtL. 
Regeringen kan enligt 2 * tredje stycket :vtL efter ansökan förordna nm 

skattskyldighct tills vidare för omsiittning av andra tjiinster iin s{1dana som 

anges i I U * första stycket eller 11 * :VIL. Bemyndigandet har utnyttjats vid 

utfardamkt av förordningen ( 1%8:616) om skattskyldighct till merviirde

skatt för hamn- och flygplatsverksamhet samt för ett stort antal beslut rö

rande enskilda företag. fr;imst flygföretag. rederier och speditörer. Förord

ningen kommer mot bakgrund av de föreslagna materiella reglerna att hli 

överflödig. Jag delar kommittens uppfattning att bemyndigandet hör upphii

vas till den del det avser utfärdande av denna typ av generella föreskrifter. 

De beslut som meddelats med stöd av bemyndigandet hör samtidigt upphii-

vas. 

Prop. 1989/90: 111 
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Ett omd1de diir möjligheterna till frivilligt intriide i merviirdeskattesyste- Prop. 1989/90: 111 
mct kommit att anviinclas i stor omfattning iir avseende speditörers utHigg av 

mcrvärdeskatt för kunds riikning i samband med import. Speditörerna har 

medgetts intriide i mnviirdcskattesystemet fiir att skydda dem mot risken 

för att kunden I.ex. till följd av konkurs inte kan (Iterbetala den av speditö-

ren utlagda merviirdeskatten. Till följd av den beviljade skattskyldigheten 

har speditören fätt riitt till avdrag för den utlagda merviirdeskatten. 

Konstruktionen med skattskyldighet för ett utlägg är dock främmande för 

mcrvärdeskattesystemct. De problem speditörerna kan ha med kunder som 

inte klarar av sina betalningar iir inte av sf1dan natur att de biir lösas inom 

mervärdeskattesystemct. Jag ser för närvarande inte heller skäl till att före

slå besUimmelser för att pä annat siitt s~irskilt skydda speditörerna mot risker 

för kundförluster i detta avseende. 

Om särskilda skäl föreligger kan regeringen enligt punkt 1 nionde stycket 

av anvisningarna till 2 *ML förordna att statlig verksamhet. som avser eget 

behov och som inte enligt särskilda bestämmelser i anvisningarna är att anse 

som yrkesmiissig. tills vidare skall anses utgöra yrkesmässig verksamhet. Be

hovet av detta bemyndigande bortfaller i och med den i avsnitt 2.3 föreslagna 

modellen för beskattning av offentlig verksamhet. 

Regeringen kan enligt 12 ~ ML förordna om ytterligare undantag från 

skatteplikt. Avsikten med bestiimmelsen iir att skapa möjlighet till sådana 

jämkningar i skatteplikten som p;lkallas av erfarenheter från tillämpningen. 

Bemyndigandet har utnyttjats bl.a. i friiga om datatjänster och tviittcritjiins

tcr. Bemyndigandet bör s{1som kommitt0n föreslagit upphävas liksom de be

slut som meddelats med stöd av bestiimmelscn. 

Det har i praktiken visat sig vara förenat med stora svårigheter att tilliimpa 

bestämmeben p{t ett konsekvent och rättvist siitt. Även detta utgör skäl för 

att inte beMlla bestiimmelscn. Att inarbeta de beslut som redan fattats i ML 

är inte liimpligt eftersom detta enbart skulle innebiira ett konserverande av 

de brister som det nuvarande systemet medfört. 

Enligt 7'i'. * ML har regeringen riitt att meddela närmare bestiimmclser för 

tilliimpningcn av ML. 13cstiimmelsen iir ett sedvanligt bemyndigande att 

meddela tilliimpningsfiireskrifter. Riitten att meddela st1dana föreskrifter 

framgar direkt av RF och bemyndigandet kan därför upphiivas. 

Lagrädet har tillstyrkt förslagen men har erinrat om att det i 22 *· 47 * 
tredje stycket samt 58. 76 a och 7h b ** ML finns ytterligare bestämmelser i 

bemyndigandeform som inte har berörts i remissen. 

I 22 *ML finns en bestämmelse som bL'myndigar regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att medge att skattskyldig eller grupp 

av skattskyldiga far Hinrna deklaration senan: än som framgär av paragrafen. 

Lagrådet har anfört att bemyndigandet inte har behövt utnyttjas under den 

senaste tioärspcrioden och att bestämmelsen diirfor. och mot bakgrund av 

de siirskilda anst{mdsregler som föreslås införda i en ny 22 a § ML genom 

prop. 1989/90:74. bör upphävas. Jag delar denna bedömning. 

147 *tredje stycket ML anges att bestiimmelserna i 58 * 2 mom. uppbörds

Iagen om befrielse frim restavgift gäller i tilliimpliga dl'lar betrMfande restav-

gift för mcrviirdeskatt. Lagrådet erinrar om att det i 58 * 2 mom. uppbördsla

gcn intagna bemyndigandet för riksskatteverkct vid upprepade tillföllcn för- 137 



an lett pf1pekanden vid lagrädsgranskning. Lagr{1dct framhåller att det är Prop. J 9~9190: 11 l 

angcliiget att lagstiftningen i förevarande avseende snarast bringas i övcrens-

stiimmelse med den nya regeringsformen. Jag delar lagri\dets uppfattning. 

Emellertid kan det antas att bemyndigandet i uppbördslagen har betydelse 

iivcn för annan lagstiftning. Det är därför inte lämpligt att i detta samman-

hang. utan niirrnarc utredning av effekterna. vidta ni1gon <ltgärd. 

Ett annat bemyndigande finns i 58 ~ första stycket ML vars andra mening 

innehiillcr att tullagen giillcr i fri1ga om rnervärdeskatt om inte regeringen 

förordnar annat. Lika med lagrådet anser jag att bemyndigandet bör och kan 

utgä. 

I 7(1 a och 76 b ** ML finns bestämmelser som bemyndigar regeringen eller 

den myndighet snm regeringen bestiimmer att medge äterbetalning av mer

viirdesk<1tt i vissa fall. Lagrådet framför att bcstiimmelserna synes vara be

myndiganden endast till formen och att de hör omformuleras si1 att i lagtext

en anges de materiell" förutsättningarna för Merbctalning. beslutsmyndighet 

och besviirs\"iig. Jag delar lagrildets bedömning. De materiella bestämmel

serna i den förordning till vilken 76 a ~ hiinvisar - förordningen (1972:833) 

om i1terbetalning av merviirdeskatt i vissa fall- iir dock av omfattande karak

tiir och liiter sig inte med Hitthet införas i ML. Vidare har vissa av bestämmel

serna blivit ni1got omoderna och bör diirför omarbetas. Jag lämnar därför 

inte i detta sammanhan'.2: n<lgot förslag till iindring av 76 a *· Frågan fitr be

handlas i den tekniska översynen av ML. Diiremot bör inneh{1llet i den med 

stöd av 76 b * utfärdade förordningen inarbetas i ML. 

2.8 Övriga mcrvärdeskattcfrågor 

2.8. l Undantag från skatteplikt för kasscttidningar 

Mitt förslag: Fr<in skatteplikt undantas sädana kassettidningar som är 
att jiimstiilla med allmän nyhetstidning eller s;1dan periodisk publika
tion som iir undantagen fr~m skatteplikt. 

Skiikn för mitt förslag: Enligt mitt förslag undantas också fortsättningsvis 

fr{1n skatteplikt allmiin nyhetsticlning samt under vissa förutsättningar perio

diska mcdlcmsblad och personaltidningar samt annan periodisk publikation 

som framstin som organ för sammanslutning som har till huvudsakligt syfte 

att verka för religiöst. nykterhetsfrämjande. politiskt. miljövårdande, id

rottsligt eller försvarsfrämjandc änclamäl eller att företräda handikappade 

eller arbetshindrade medlemmar. Bestämmelserna har i praxis tolkats så att 

undantaget fr<ln skatteplikt endast omfattar s<idana alster som framställs ge

nom tryck eller tryekliknande förfarande. Kassettidningar. dvs. en för syn

skadade avsedd version av en skattefri publikation och som sprids i form av

kassettband eller upptagning har inte omfattats av undantaget. 

Dessa förht1llanden iir otillfredsställande. Undantagen frim skatteplikt för 

alhniin nyhetstidning och för vissa siirskilda periodiska publikationer bör 

därför gälla även dessa publikationer i form av kassettidningar. Undantaget 

bör dock inte vara begränsat till sådana kasscttidningar som har en förlaga 138 



som iir undantagen frtm skatll:plikt och som utgör vl?rsioncr av denna. Aven Prop. 1989190: 11.l 
si'tdana kassetttidningar som intl? har s{1da11 förlaga llll?n som till sitt innd1{1ll 

och med hiinsyn till forml?rna för tillha11dah[1llandet är att jämstidla med friin 

skatteplikt undantagna publikationer biir omfattas av undantaget. 

2.8.2 Kyrkogårdsförvaltning 

Mitt förslag: Tjänst som avser graviippning eller gravskötscl undantas 
frfin skattq1likt niir tjiinsten tillhandahi1lls av huvudman för allmiin 
begravningsplats. 

Skälen för mitt förslag: Frögan om skattskyldighet för kyrknl,!f1rdsförvalt

ning har tidigare behandlats i ml?rvärdeskatteutrcdningcns betänkande 

(SOU 1987:45) Översyn av mervärdeskatten del XI s. 111 ff. 
Di1varande riksskattl?nämnden uttalade i anvisningar ( RSN 1969 .65 .10) 

följande i frliga om tjiinster som avser gravar. 

Gravöppning samt plantering. sf1dd, gräsklippning och annat som utförs 

for gravplatsinnehavares räkning iir att hiinföra till skattepliktig tjänste

prestation avseende mark. Sädan tjfö1st medför skattskyldighet enligt 

MF. Beskattningsviirdet utgör 60 procent av vedl?tlaget. Vad nu sagts gäl

ler iiven om tjiinsteprestationen utförs av kyrkogilrdsförvaltning eller 

motsvarande myndighet. 

I uttalandet avsedda tjiinstcr tillhandahi1lls regelmiissigt av huvudmiinnen 

för de allmiinna begravningsplatserna och flertalet av förvaltningarna synes 

ha registrerats som skattskyldiga. I iitskilliga fall har dock b..:skattningsmyn

digheterna avstiitt fr[1n registrering eftersom \'l?rksamhcterna med hänsyn till 

den prissiittning som tilbmpas inte har bedömts som yrkesmiissiga. 

I landet finns över 3000 allmiinna begravningsplatser. Enligt ~ ~ gravrätts

lagen ( 1963:537) {1ligger det församling. eller om rL·geringl?n for siirskilt fall 

sf1 förordnat. borgerlig kommun att hi1lla allmiin begravningsplats. Enligt 9 * 
andra stycket samma lag far gravöppning endast ske gl?nom upplf1tarens för

sorg. 

Några särskilda bestiimmclser om skyldighet för kyrkog~mlsförvaltningar 

att tillhandahiilla gravskötscl finns inte. Flertalet förvaltningar har dock ilta

git sig gravskötsd i betydande' omfattning och vanligen genom mycket läng

fristiga {1taganden. 

Intäkter hos den som förvaltar allmän begravningsplats och som avsl?r er

sättning för gravöppning eller gravskötsel ml?dför inte skattskyldighet enligt 

KL. Den Merstf1ende grunden för att Vl:'rksamheten skall riiknas som yrkes

mässig är därför att den skall anses bedriven under rörelseliknande former. 

Det bör inte vara i övcrensstiimmelse med grunderna för ML att verksam

het i vilken huvudman för allmiin begravningsplats utför gravöppning skall 

medföra skattskyldighet. I lagr[1dsremi:.;sen har diirför föreslagits att omsätt

ning av tjänst som avser gravöppninl,! eller gravskötsel under vissa forutsiitt

ningar inte skall räknas som yrkesmiissig verksamhet. Lagrådet har anfört 

att ifr<lgavarandc tjiinsler iir att betrakta som yrkcsmiissiga och att i den mtin 139 



ett undamag pi1 denna punkt iir behövligt detta bör ske i form av ett undan- Prop. 1989/90: 111 
tag friin skatteplikt. Jag ansluter mig till lagr{1dets uppfattning i denna del 

od1 föresliir diirför att tjiinst avseende gr;1vi.ippning och gravskötscl undantas 

frim skatll'plikt niir tjiinsten tillhandahalls av huvudmannen för allmiin be-

gravningsplats. 

2.8.3 Lttagsbeskattning av scrvcringstjänstcr 

Mitt förslag: Uttagsbeskattningen för serveringstjänstcr utvidgas till 
att ocksii omfatta subventionerad kost som tillhandahMls i annat iin 
serVL'ringsrörelsc. 

Skälen för mitt förslag: I samband med att reduceringsreglcrna för servc

ringstjiinstcr upphiivdes den 1 januari 1990. slopades också de siirskilda reg

lerna om begriinsning av yrkesmiissig:heten för personalserveringar. ML:s 

allmiinna bestiimmelscr om skattskyldighet gäller nu för si\dan verksamhet. 

Skälet till denna iindring var en önskan att inte ytterligare föriindra konkur

renssituationen mellan fristiicnde serveringar och personalrestauranger d[i 

redueeringsreglerna för scrveringstjiinster slopades. 

Uttagsbeskattning av tjänster snm tillhandahi11ls av en skattskyldig för 

egen eller annans riikning utan vederlag eller mot ett vederlag som understi

ger det allmiinna saluviirdet. kan enligt giillandc bestämmelser endast ske 

orn tjänsten iiven pii annat siitt yrkesmiissigt omsiitts i verksamheten. Det 

innebiir att uttagsbeskattning för en arbetsgivares tillhandah~1llande av sub

ventionerad kost endast kan ske niir tillhandahiillandet sker i servcringsrö

relsc. Detta förhjllande medför att den konkurrensutjämning mellan fristå

ende serveringar och personalrestauranger som ;lsyftats inte helt uppnäs. 

Av detta skiil bör uttagsbeskattning ske betriiffande servering:tjiinster som 

en skattskyldig tillhandahåller för egen eller annans riikning även om tjiins

tcn inte p[1 annat siitt omsiitts i verksamheten. Uttagsbeskattningen biir ske 

efter samma beriikningsgrunder som nu tilbmpas vid uttagsbcskattning av 

fri kost i sL'rvcringsrörclscr. 

2. 9 lkrafttriidandc och övergångsbestämmelser 

Mitt förslag: De föreslagna ändringarna bör tr:ida i kraft den 1 januari 

1991. De nya reglerna om statliga myndigheters kompensation för 

mcrviirdeskattcn bör dock triida i kraft först den I juli 1991. 

Beslut som regeringen mL'ddclat med stöd av olika bemyndiganden 

i ML skall inte giilla efter utg[111gen av 1990. s;1dana beslut som med

delats i fr:\ga om yrkesmiissighL't for statlig verksamhet bör dock giilla 

t.o. m utgi1ng.en av juni mC111ad 1991. 

För att förhindra vissa typer av skatteplaneringstransaktioner förc

si<h iivL'rg:·1ngshL'stiimmelser som innebiir att avdrag inlL' medges för 

förviirv dkr hyra av vara om den skattskyldige enligt iildre besliim

mclscr skulle ha saknat rätt till avdrag. och tidigare har iigt varan vid 

niigot tillfälle under de senaste tvi1 facn före ikrafttriidandet. 
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Avdragsriitten för kommun enligt föreslagna I X a * andra stycket 

ML omfattar inte merviirdeskatt som bcliiper pi1 vara som levererats 

till kommunen före ikrafttriidandet, om förviirvet sker i verksamhet 

som inte medför skattskyldighet. Motsvarande giiller vid hyra av vara. 

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Kommitten har 

dock inte liimnat förslag till S:irskilda ikrafttriidanderegler sävitt giillcr de 

statliga myndigheterna eller kommunerna. 

Remissinstanserna: Ett flertal rcmissinstanser har föreslagit att nytillkom

mande skattskyldiga biir ges möjlighet att helt eller delvis göra avdrag för 

merviirdeskatt som belöper p<I investeringar snm gjorts före ikraftträdandet. 

Siidana synpunkter har anförts av bl.a. RSV. ldffcrket, SI. Brggrntreprmö
rcma. LRF. S1·e11s/.:a ku1111111111Jiirhu11dct. S\'enska Busstraji/.:.jlirhwulet och 

S1·mska /o/.:.a/traji/.:.ji.ir('//i11ge11. 

Skälen för mitt förslag: Kommitten har redovisat tv[i situationer diir pro

blem övergitngsvis kan uppstå i samband med en breddning av mervärde

skattens bas. Det iir dels de konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när 

ett omr{1de skattebeliiggs. dels de försök till skatteundandraganden som en 

utvidgad skatteplikt kan ge upphov till. 

Niir ett konsumtionsomdtde skattcbeliiggs kan konkurrenssnedvridningar 

uppst1 pi1 s{1 siitt att vissa skattskyldiga drabbas av kumulativa skatteeffekter. 

Des~a bernr p<I att merviirdeskatt som belöper pil investeringar som gjorts 

före skattebeliiggningen inte kunnat dras av. Kommitten har funnit att tre 

förutsiittningar rrnhte vara uppfyllda för att beaktansvärda konkurrens

snedvridningsproblem skall uppstit inom ett omritde. Verksamhetens kapi

talkostnad skall utgöra en betydande del av produktpriset. dvs. verksamhe

ten skall i dag ha en hög ing;lcnde skatt. Genom att de flesta områden som 

berörs av den utvidgade skatteplikten utgörs av tjiinster med liiga kapital

kostnader faller mimga omriiden bort pi1 grund av detta kriterium. Det ak

tuella omddct skall vidare i dag ligga utanfiir merviirdeskattesystemet. De 

tillhandahällandcn som i dag iir kvalificerat undantagna frim skatteplikt be

rörs sil ledes inte. eftersom man redan idag har avdragsriitt. Slutligen skall 

det föreligga en reell konkurrenssituation. 

De omr!1den inom vilka konkurrenssnedvridningar kan tiinkas uppsti1 iir 

enligt kommitten taxi. buss 1)ch andra persontransporter. frisörtjiinster och 

andra personliga tjiinster. nöjen, advokat- och miiklartjiinster 111.m. 

Med hiinsyn till den ingiiende skattens andel av priset pa ifr<igavarande 

tjiinster. som av kommitten har bcriiknats till 3.(1. 5,5 och 2,6 t:(. för taxi. buss 

resp. frisörer och för övriga angivna verksamheter betecknats som försum

bar. har kommitten kommit till den uppfattningen att det inte finns anled

ning att av konkurrensneutralitetsskiil införa siirskilda övergimgsregler. 

Jag delar denna uppfattning. I vissa branscher och för vissa företag kan 

avsaknaden av siirskilda övergiingsbesUimmelscr ge upphov till vissa kumu

lativa effekter och konkurrt•nssnedvridningar. Dessa problem torde dock 

som kommitten funnit bli a\· begriinsad omfattning. Att införa regler som 

medger n<igon form av kompensation fi.ir anskaffningar som gjorts före 

Prop. l 9X9/90: 111 
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ikrafttr;idandet av de nya reglerna skull..: enligt 111111 mening biira alltför Prop. 1989190: 111 
l:ingt. Jag för..:sliir l.brfi.ir inga särskilda iivergiingsbestiimmdser i detta hiin-

seend..:. 
För att förhindra vissa transakti1rner av skatteplaneringskaraktiir i sam

band med basbreddningen. har kommitten ncks:1 förslagit begriinsningar i 
avdragsriitten vid forviirv el kr hyra av vissa varor. Avdrag för ing~1ende skatt 

skall enligt knmmittL;ns förslag inte medges vid fiirviirv eller hyra av vara om 

den skattskyldige före ikrafttriidamkt inte skulle ha haft riitt till avdrag för 
motsvarnnde förviirv eller hyra Dch om varan förL' ikrafttriidamkt vid någnt 

tillfalk innehafts av den >kattskyldige. 
Jag delar kommittens uppfattning om behovet av siirskilda hesUimmelscr 

av detta slag. Den av kPmmitten föreslagna överg;ingsbestiimmclsen kan 

dock fa en vidare tilliimpning iin vad som avsetts. Genom att avdragsfiirbu
det enligt fiirslaget avser varor som före ikrafttr;idandet innehafts av den 
skattskyldige kan dl'! ocks:'1 komma att triiffa andra transaktioner iin de av

sedda. t.ex. liipande kasingavtal som inte iir av skatteplaneringskaraktär. 
Fiir att bestiimmelsL'n inte skall fa Lknna effekt biir avdragsförbudet begriin
sas till fiirv;irv l'lier hyra av vara som före ikrafttriidandet iigts av den skatt

skylclige. 
Lagriid<'t har vid sin granskning funnit att den i lagriidsremissen föreslagna 

bestiimmelsen kan komma att omfatta iiven fall diir dispositioner gjorts in
nan basbreddningen av rnerviirdeskatten aktualisL'rades och som diirför far 

antas ha skett av andra iin skatteplaneringsskiil. Lagnidet föresliir diirför att 
avdragsförbudet skall begriinsas till de fall den ">kattskyldige iigt varan vid 

n~1got tillfälle under de SL'naste tvii i1ren före ikrafttriidandet. Jag ansluter 
mig till bgrådcts förslag i denna del. 

Niir det giiller ikrafttriidandetidpunktcn för de nya merviirdeskattereg

lerna för st;1tliga myndigheter gör jag följande hedömning. Den nya redovis
ningsordningen innebär en betydclsdull principiell omliiggning av det stat
liga budgeteringssystemet. För hudget;lret I 99ll/lJI har den nya ordningen 
givetvis inte kunnat beaktas. Den nya redovisningsordningen för de statliga 
myndigheterna kan diirför tidigast triida i kraft den l juli I lJlJ I. Detta gäller 

siikdes de regler som avser myndigheternas riitt att fo kompensation för 
mer\'iirdeskatten i siirskild ordning:. samt de regler som har direkt samband 

diirmed. Diiremot bör de förslag jag liimnat om yrkesmiissig:hetsbegreppet 
kunna triida i kraft den I januari I lJlJ I. 

Den förölagna riittcn för kommunerna att göra a\'drag för all ingt1cnde 

merviirdt.>Skatt biir i princip införas i samband med ha,br..:ddning:arna inom 

men·iirdeskattesystcmet. dvs. den I januari llJlJI. A\'dragsordningcn bör 
cbrfor i huvudsak omfatta s~1dana förvi·1rv fi\r vilka avdragsr~1tt enligt de all

miinna reglerna i 17 ~ :\IL intriider den I januari I <Jl) 1 eller senare. 

För varor eller tj;inster som anskaffats före ikrafttr;idandet hi.ir dock vissa 

begriinsningar göras. Det finns annars risk för att '><'1dana Mgiirder vidtas fön: 

~len I januari 199 l att vissa kommuner for en omotiverat stor avdragsrä11 
under t t)l} I eller senare. S~1 skulle kunna ske genom att varor eller tjiinster 
som förviirvas under tiden före ikrafttriidandet anskaffas pi1 sadana villkor 

att avdragsri'ttt enligt de nya rL'gicrna kan tillgodogöras. Olika typer av lea

singavtal kan anvi"tndas i si1dant syfte. En siidan verksamhet har enligt vad 142 



jag erfarit i betydande omfattning redan påbörjats. En avdragsriitt även för Prop. 1989/90: 111 
sil.dana transaktioner iir omotiverad och riskerar att rubba den totala ekono-

miska relationen mellan staten och kommunerna. De planerade förfaran-

dena kan ocksi1 komma att medföra orättvisor mellan kommunerna. 
Mot bakgrund av vad jag nu har sagt bör avdragsrätt enligt de nya reglerna 

inte medges i friiga om förviirv av varor cHir varorna levererats till kommunen 

före ikraftträdandet. Motsvarandc restriktion bör ocksi1 gälla tjänster ät 

kommun som bestär i uthyrning av varor. Dessa övergilngsregler innebär vis

serligen en avdragsbegriinsning iiven för normala li'tngsiktiga leasingavtal. 

men effekterna av en siidan begränsning kan beaktas vid den ekonomiska 

avräkningcn mellan staten och kommunerna. 

Regeringen avser att föresli\ riksdagen att merviirdeskattcn tillfälligt höjs 

under tiden den 1 juli I 990-den 31 december 1991. Omliiggningen av bcriik

ningssiittet för merviirdeskatten bör diirför anst<i tills dess den nu gällande 

skattesatsen åter skall tillämpas. En regel av denna innebörd har därför in

förts i punkt 6 av övergångsbestämmelserna. 

3 Punktskatter 
I detta kapitl'I behandlas punkbkatterna pi1 energiområdet i avsnitten 

3.1-3.8. Förslagen till en koldioxidskatt och en svavelskatt tas upp i avsnitt 

3.2 resp. 3.6. I avsnitten 3.9-3.14 behandlas vissa övriga punktskatter. näm

ligen den särskilda varuskatten, dryckesskatten. videoskatten, kassettskat

ten, stiimpelskatten vid förvärv av skepp samt skatten p{1 omsiittning av vissa 

värdepapper. I avsnitt 3.15 behandlar jag ikrafttriidandet av förslagen p;I 

punk tska tteomriidet. 

3.1 Allmänt om punktskatter på energi 

Flera utredningar har samtidigt utrett energibeskattning.en eller fdgor som 

har niira anknytning till denna beskattning. KIS har i sitt betänkande (SOU 

1989:35) Reformerad mervärdeskatt m.m. behandlat bl.a. den framtida 

energibeskattningen. Miljöavgiftsutredningen, MlA. har i tvii delbetänkan

den, (SOU 1989:21) Siitt värde på miljön!- Miljöavgifter pä svavel och klor 

samt (SOU 1989:83) Ekonomiska styrmedd i miljöpolitiken - Energi och 

trafik. föreslagit ekonomiska styrmedel på energi- och trafikområdet. Ned

siittningssystemets utformning och betydelse har utretts av utredningen om 

konkurrensvillkoren för elintensiv industri. EL 90, i·dclbetänkandet (SOU 

1989:82) Nedsättning av energiskatter. Samtliga ntimnda betänkanden har 

remissbehandlats. EL 90 har liimnat sitt slutbetänkande i mars 1990 och 

MIA skall liinrna sitt slutbetänkande sommaren 1990. 

Säsom nämnts i avsnitt I kommer jag i fr:iga om energiomr:"1det att i det 

följande behandla vissa äterst{1ende fdgor av mer lagteknisk natur på grund

val av KIS:s betiinkande. Vidare kommer jag att behandla förslagen om eko

nomiska styrmedel för att minska koldioxid- och svavelutsliippcn samt för

slaget om differentierad energiskatt på olja som Himnats i MTA:s bctiinkan-
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den samt förslaget som avst:?r nedsiittning av allmiin cnt>rgiskatt. Prop. 1989/90: 111 
.lag har i dessa fri1gor samriitt med cheferna för miljö- och energi- resp. 

industridepartementet. 

3. I. I Allmänna utgangspunktcr för milji;rclaterade pålagor på energi 

Sverige har i likhet mt>d andra industriWndt>r hittills huvudsakligen använt 

administrativa styrmedel för att nf1 uppsatta miljömM. Till sådana styrmedel 

hört.ex. tillst{1ndspriivning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387). 

Vid den individuella tillstfmdsprövningen Mäggs dt>n som utövar miljöfarlig 

verksamhet vissa miljöskyddskrav som m<lste uppfyllas för att verksamheten 

skall till?1tas. Dt:?Ssa miljöskyddskrav kan hctraktas som minimikrav fr~rn 

samhiillets sida. Tillst{rndsprörningen ger dock inte företagen nitgra direkta 

incitament att diirutöver reducera sina utsWpp. Samma rt:?Sonemang kan 

föras om miljöskyddskraven utformas som normföreskriftcr. Ekonomiska 

styrmedel iir diirför av intresse som komph:ment till andra regleringar, förut

satt att de kan p{1 t'lt b~1de verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt förebygga 

och minska utsläpp och annan miljöförstöring genom att ge incitament till 

företag och enskilda att sFilva utveckla och ta i bruk ny miljövänlig teknik 

och nya produktions- eller reningsmetoder samt till att byta ut farliga pro

dukter eller ämnen mot mindre farliga s{1dana. 

Ett miljiiprohlem som observerats allt mer under senare :lr iir utsläppen 

av klimatpiiverkande gaser, s. k. viixthusgaser. Dessa gaser kan orsaka kli

matföriindring:'1r. De mest betyddsefulla viixthusgaserna är koldioxid, CFC
föreningar (s.k. freoner). mL'tan och dikviiveoxid. 

De svenska koldioxidutsliippen beräknas under t1r 1970 ha uppgatt till ca 

95 milj. ton. Ar 1988 var utsläppen ca 61 milj. ton. Dessa utsliipp har s[llcdcs 
minskat under denna tidsperiod. Minskningt>n hänför sig främst till upp

viirmningsst>ktorn och till industrins ent>rgianviindning. Under samma tid 

har doek koldioxidutsliippen fr[rn trafiksektorn ökat kraftigt. Utsliippen av 

koldioxid kan med nuvarande förutsiittningar förviintas öka. på kort sikt 

friimst som en fiiljd av ökningen inom trafiksektorn. 

I samband med 1988 iirs miljöpolitiska beslut (prop. 1987/88:85, JoU 23. 

rskr. 373) anförde jordhruksutskottet i fnlga om koldioxidutsliippen. att re

geringen borde klarliigga energianviindningens effekter pi\ koldioxidhalten i 

atmosfären och utarbeta ett program för att minska utsläppen till vad natu

ren t~ll. Som ett nationellt delmitl borde dessutom. enligt utskottet. anges att 

koldioxidutsliippen inte borde ökas utöver den nivii de d{1 hadt>. Riksdagen 

beslutade i enlighet med detta uttalande. Ekonomiska styrmedel hör enligt 

samma riksdagsheslut i ökad omfattning komplettera de nuvarande styrmed

len. Avgifter pa förorenande utsl:ipp bör enligt heslutet succt:?Ssivt kunna in

föras diir s{i är praktiskt möjligt och där sådana avgifter ger avsedd effekt på 

miljön. 

De bedömningar som gjorts visar att ytterligare miljöpolitiska åtgärder 

krävs om detta mitl skall kunna näs. Energi- och trafiksektorerna svarar för 

vardera drygt en tredjedel av utsliippen av koldioxid. 

En strategi för minskad klimatpi1verkan måste omfatta silväl ett Hingre 

som ett kortare tidsperspektiv. Det längre perspektivet hehövs pä grund av 
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att det i mänga fall tar tid att genomföra anpassningar för att minska t.ex. Prop. 1989/90: 111 
koldioxidutsliippen. Det kan giilla t.ex. investeringar i kollektivtrafik och i 

energianliiggningar. Det kortare perspektivet är ocksä nödvändigt för att 

vidta iitgiirder fiir en effektivare energianvändning genom att t.ex. gammal 

utrustning byts ut mot ny. eller för en effektivare briinsleanvändning vid t.ex. 

den dagliga skötseln av förbriinningsanliiggningar. 

Mot denna bakgrund föreslår MIA dels att en koldioxidavgift införs på 

bl.a. vissa briinslen som bör motsvara 25 öre per kg koldioxidutsläpp och 

dels att den allmiinna energiskatten på bränslena samtidigt sänks med 50 l:'i>. 
Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran . 

. 'frenska Na111rskydd.1järcni11gen anser att en koldioxidavgift och den nuva

rande allmiinna energiskatten inte skiljer sig ät pa något sa avgörande sätt 

att det finns anledning att uppriitthMla en distinktion dem emellan. Natur

skyddsföreningen föreslår därför att energiskatten helt ersätts av en kol

dioxidavgift. Va11e11fall, Svenska Kraf1verksföre11inge11, Svenska Ga.1före-
11ingrn rn. fl. avstyrker att en sådan skatt införs innan motsvarande skattesys

tem införs i andra länder eftersom koldioxiden i första hand har en global 

verkan. 

Energibeskattningen har under 1970- och 1980-talen haft stor betydelse 

för att minska anviindningen av fossila briinslen och därmed ocksa koldioxid

utsliippcn. Med tanke på de ökade kunskaperna om klimatfragans betydelse 

anser jag att det finns starka skäl att ge energibeskattningen en skarpare mil

jöprofil. Jag delar diirför MIA:s uppfattning i denna del. Enligt min bedöm

ning är den föreslagna nivån p[i den allmänna energiskatten och pålagan på 

kolinnehallet viil avviigd. Jag kommer att i fortsättningen använda beteck

ningen koldioxidskatt pa piilagan (se avsnitt 3.1.2). 

Försurning är ett annat allvarligt miljöproblem. Utsläppen av svavel är en 

viktig orsak till försurningen. Mer än hälften av de svenska svavelutsliippen 

kommer fdn energisektorn. 

Riksdagen beslutade våren 1985 (prop. 1984/85: 127, JoU 28. rskr. 275) att 
de svenska utsliippen av svavel skall minska med 65 % till år 1995, riiknat 

fritn 1980 ärs niv{1. I samband med 1988 ars miljöpolitiska beslut (prop. 

1987/88:85, JoU 23.'. rskr. 373) lade riksdagen fast som ett mål att minska 
svavelutsliippen med 80 '}. fr[m 1980 års nivå fram till sekelskiftet. Ytterli

gare <ttgiirder kriivs för att klara detta mal. 

Nuvarande styrmedel för att minska utsläppen av svavel är administrativa 

och finns friimst i miljöskyddslagen (1969:387) och lagen (1976:1054) om 

svavelhaltigt bränsle. Riksdagen har fastställt riktlinjer för svavelutsläppen 

frän befintliga koleldade anläggningar (prop. 1983/84:158, NU 44, JoU 28, 
rskr. 38!) och 390). I propositionen (1987/88:85) om miljöpolitiken inför 

1990-talet a\'iserade n:geringen skärpningar i bestämmelserna i förord

ningen ( 1976: I 055) om svavelhaltigt bränsle. Statens naturvårdsverk utarbe

tar för niirvarande pä regeringens uppdrag ett förslag till ny handlingsplan 

mot luftföroreningar och försurning. I uppdraget ingär bl.a. att föreslå nya 

bestiimrnelser för utsliipp av svavel. MIA föresl[tr en svavelavgift på olja, 

kolbriinsle och torv och att avgiften bör motsvara 30 kr per kg svavelutsläpp. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. 

Som jag nyss har pi1pekat talar starka skäl för att ge energibeskattningen 

10 Riksdagen 191:19/YO. I .1am/. Nr I Il 
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en skarpare miljöprofil. Jag anser i likhet med MIA att det finns skäl att Prop. 1989/90: 111 
komplettera de administn1tiva styrmedlen med ett ekonomiskt styrmedel på 
svavel i vissa bränslen. En sådan pålaga hör syfta till att svavelfattigare 

bränslen används och att reningsåtgärder vidtas. vilket bl.a. bör kunna leda 
till att utsläppen snabbare minskar ned till de nivåer som enligt nämnda rikt-

linjer m.m. kommer att krävas vid mitten av 1990-talet samt ge incitament 

för ytterligare minskningar av utsläppen. Jag anser i likhet med vad MIA 
föreslagit att en pålaga som motsvarar 30 kr per kg svavel utsläpp är en lämp-

lig nivå för att svavelutsläppen skall kunna minska. Även denna pålaga kom-
mer jag att beteckna som skatt (se avsnitt 3.1.2). 

3.1.2 De miljörelaterade pålagornas statsrättsliga karaktär 

I MIA:s bada delbetänkanden har beteckningen miljöavgift använts för de 

pälagor som hiinför sig till utsläppen av koldioxid och svavel. 
En avgift i statsrättslig mening föreligger i princip endast i de fall det utgår 

ett specificerat vederlag för den erlagda penningprestationen. En avgift före

ligger även för det fall penningprestationen tas ut endast i näringsreglerande 
syfte och i sin helhet tillförs niiringsgrencn i fråga enligt särskilda regler. Ex

empel på sådana avgifter är de som tas ut som prisreglcringsavgifter inom 
jordbruket och fisket. Övriga penningprestationer till det allmänna är, med 
undantag för viten. böter och andra straffrättsliga pålagor, att anse som skat

ter. 
MIA:s förslag om koldioxidavgift och svavelavgift bygger inte på att ett 

specificerat vederlag skall tillfalla dem som betalar avgifterna. Inte heller 

skall på annat sätt någon del av intäkterna från avgifterna återföras till dem 

som utövar den verksamhet som skall avgiftsbelägg:as. Pålagorna är därför 
statsrättsligt att beteckna som skatter. Den beteckning som i det särskilda 
fallet sätts på en palaga är i och för sig inte avgörande för dess statsrättsliga 
karaktär. Det förekommer att beteckningen avgift används om en penning
pålaga som rätteligen är en skatt. t.ex. i fråga om vissa arbetsgivaravgifter 
inom socialförsäkringsomrädet. Självfallet bör dock när en ny pålaga införs 
- som de nu aktuella - den adekvata statsrättsliga beteckningen användas. I 

fortsiittningcn kommer jag säledcs att gcnomgäcnde använda beteckning
arna koldioxidskatt resp. svavelskatt eller skatt då jag behandlar dessa påla

gor. 

3.1.3 Allmänt om hur miljörelaterade skatter skall tas ut 

I avsnitt 3.1. l har redovisats de allmänna utgångspunkterna för valet av ad

ministrativa och ekonomiska styrmedel och för uttagande av miljörelaterade 

skatter. 
I direktiven till MIA anfördes bl.a. att ekonomiska styrmedel kan baseras 

på t.ex. faktiska utsläpp. Vidare anfördes att debiteringar som grundas på 

mätresultat kräver tillförlitliga och entydiga mätningar. MIA har beträffande 
förslagen till ekonomiska styrmedel för att reducera utsUippcn av koldioxid 

och svavel inte ansett det praktiskt möjligt att införa pi1lagor som beräknas 
pa utsläppen. I stället menar MlA att mättekniska och praktiska skäl talar 
för att skatterna tas ut pa insatsvarorna. Utsläppen av koldioxid och svavel 146 



vid förhriinning beror främst på bränslets sammansättning. Huvuddelen av Prop. 1989/90: 111 
briinslets innehåll av kol och svavel finns i rökgaserna om inga rcningsåtgär-
der vidtas. Att bestämma kol- och svavelhalten i ett bränsle är betydligt 
mindre tekniskt komplicerat än att mäta m~ingden föroreningar i rökga-

serna. 
Flera remissinstanser har framhällit att en miljörelaterad skatt av princi

piella skiil bör inriktas mot utsläppens storlek och inte mot det innehåll av 
miljöskadliga ämnen som ingar i insatsvarorna till olika processer. 

Som tidigare framhitllits skall de föreslagna pålagorna ge användaren ett 

incitament att vidta reningsåtgärder för att på så sätt minska utsläppen. Jag 

anser att denna avsedda effekt kan uppnås även om skatten läggs på insatsva
rorna. om användaren som genomför effektiva reningsåtgärder får en möj

lighet till nt1gon form av skattereducering. Därigenom uppkommer en direkt 
anknytning till utsläppen. Mina överväganden om MIA:s förslag i denna del 

redovisas i avsnitt 3.2.4 och 3.6.4. 
Jag anser i likhet med MIA att det är lämpligt att koldioxidskatten och 

svavelskattcn utformas och administreras som punktskatter. På så sätt kan 
en samordning ske med ett existerande administrativt system. Det innebär 
att lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter och förord

ningen ( 1984:247) om punktskatter och prisrcgleringsavgifter blir tillämpliga 
pä de miljörelaterade skatterna. Dessa författningar behandlar beskatt

ningsförfarandet för och administrationen av punktskatterna. 
I avsnitt 3.2 och avsnitt 3.6 redovisas mina förslag om koldioxidskatt och 

svavclskatt. 

3.2 Koldioxidskatt på vissa bränslen 

3.2.1 Det skattepliktiga området 

Mitt förslag: En koldioxidskatt införs på kol, fotogen med tillsats som 
möjliggör drift av snabbgående dieselmotorer, motorbrännolja, eld
ningsolja. naturgas, gasol och bensin. Skatt tas inte ut på biobränslen, 
avfall. torv samt metanol och etanol. 

MIA:s förslag: Förslaget överensstämmer i huvudsak med mitt. Utred
ningen föreslår dock en annan lagteknisk lösning. 

Remissinstanscrna: Flertalet remissinstanser har inget att erinra mot 
denna del av förslaget. RSV framhåller dock att koldioxidskatten bör om

fatta även andra oljeprodukter än sadana som i dag är energibeskattade, 

t.ex. fotogen och räolja. Göteborgs kommun anser inte att en koldioxidskatt 

skall tas ut vid sopförbränning då den absoluta merparten av kolet i soporna 

har biologiskt ursprung. 

Remissinstansernas inställning till frågan om koldioxidskatt på torv varie
rar. S1·erig1's Geologiska Undersökning (SGU! anser att torv inte skall be

traktas som ett fossilt bränsle och inte heller belastas med koldioxidskatt. 
Enligt SGU är den avgörande frågan huruvida torvanvändningen ger ett net- 147 



totillskott av viixthusgascr under en viss tidsperiod. SGU menar att det i dag Prop. 1989/90:111 
inte finns tillriickliga vetenskapliga sbl för att hesluta om koldioxidskatt. En 

heskattning skulle sannolikt leda till en avveckling av inhemsk torvproduk-

tion. Statrns N11111n.-årdsl'erk anser diiremot att iivcn utsläpp från förhriinning 

av torv hör belastas med koldioxidskatt. Liknande synpunkter framförs av 

bl.;1. S\'rnska Na1urskydd~jvre11i11gc11, som dock anser att man under en 

överg;lngsperiod bör medge undantag för torvförbriinning i redan existe-

rande eller lovgivna pannor. Statens encrgh·erk konstaterar att den samman-

tagna internationella kunskapsniv{111 iir l[ig när det gäller den obrutna torv-

markcns produktion av viixthusgaser. 

Skälen för mitt förslag: Koldioxid bildas vid förbränning av kolhaltiga 

briinslcn. Utsliippcn iir diirför beroende av det bränsle som används. För 

närvarande finns det ingen ekonomiskt rimlig möjlighet att avskilja kol

dioxid frim riikgascrna och deponera den (jfr avsnitt 3.2.4 ). Detta innebär 

att dt:'t finns ett direkt samband mellan ett bränsles kolinnehåll och den kol

dioxid som bildas vid förbriinning. En skatt som lir avsedd att trliffa utsläp

pen av koldioxid kan diirför tas ut på kolinnehället i insatt bränsle. Någon 

miitning av koldioxid it.ex. rökgaser behövs således inte. 

Det skattepliktiga omrädet bör i första hand omfatta de bränslen som vid 

förbrlinning tillför fossilt bundet kol till kretsloppet mellan atmosfären och 

biomassan. Detta medför att de briinslcn som iir skattepliktiga enligt lagen 

( 1957:262) om allmi\n energisk.att. EL, dvs. kol.fotogen med tillsats som 

möjliggör drift av snabbgående dieselmotorer, eldningsolja, motor

briinnolja, naturgas och gasol ocks[1 skall bcliiggas med koldioxidskatt. 

Miljö- och riittvisesbl talar i l)Ch för sig för att det skattepliktiga området 

utvidgas till att omfatta iiven vissa andra oljeprodukter, såsom t.ex. r{1olja 

och spillolja. som i dag inte energibeskattas. Frim miljösynpunkt iir det dock 

mest dsentligt att nu skattebcliigga de produkter som sammantagna star för 

den större andelen utsläpp av koldioxid. Avsikten med en koldioxidskatt är 

att minska koldioxidutsl~ippen vid förbränning av vissa bränslen. Skattebe

Higgningen iir siiledes miljörniissigt betingad och minskade koldioxidutsläpp 

iir det önskade resultatet. Detta måste fä viiga tyngre än frt1gan att utvidga 

skatteplikten av riittviscskiil. Det kan dock finnas skäl att senare överväga 

en utvidgning av det skattepliktiga omri1det till t.ex. råoljor och spilloljor. 

Inför ett s<ldant stiillningstagande krävs emellertid en utredning om konse

kvenserna av en sädan utvidgning. 

Trafiksektorn svarar för en stor del av koldioxidutsläppen. Det är därför 

naturligt att ock.sil bensin beläggs med koldioxidskatt. Skatteplikten bör om

fatta s<idana varuslag som iir skattepliktiga enligt 1 ~ lagen (1961 :372) om 

bensinskatt. BL. Vad giiller motoralkoholer i form av metanol och etanol, 

kan s{1dana framstiillas ur hade fossila och förnybara bränslen. Att beskatta 

sttdana motoralkoholL'r beroende p{1 hur de framställs iir emellertid inte en 

himplig lösning. Dti iiterstiir att antingen skattebeHigga dessa motoralkoho

ler oberoende av deras frams@lningssätt, eller att undanta dem från be

skattning. Anviindningen av metanol och etanol iir begränsad. Med hänsyn 

härtill och till att ett undantag frän skatteplikten för sådana motoralkoholer 

torde friimja utvecklingen av förnybara motorbränslen anser jag i likhet med 

MIA att metanol och etanol kan undantas från en koldioxidbeskattning. Om 148 



utvecklingen skulle ske mot en hctydande anviindning av fossilbasaade mo- Prop. 1989/90:111 
toralkoholer bör detta stiillningstagande omprövas. Att högre alkoholer där-
emot skall omfattas av skatten behandlas i specialmotiveringen. 

Som niirnnts fiireslf1s även att all gasol heläggs med koldioxidskatt. Det 

innebiir således att t .ex gasol som används för drift av motorfordon. s. k. mo
torgas. belastas med koldioxidskatt. 

En koldioxidskatt bör införas även på inrikes flygtrafik. Den bör tas ut i 

den ordning som giillcr för uttagande av den befintliga miljöskatten pä ut

släpp av kolväten och kväveoxider enligt lagen ( 1988: 1567) om miljliskatt pii 

inrikes flygtrafik. Detta behandlas niirmare i avsnitt 3.3.1. 
Beträffande vissa andra bränslen kan följande sägas. Biobränslen. t.ex. 

trädbränslen och energigrödor. avger visserligen koldioxid vid förbriinning. 

men anses inte ge ni1got nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Detta giil

ler under förutsättning att man inte tar ut mer biomassa iin vad som motsva

rar tillväxten. Förnybara bränslen ingitr i det kretslopp inom vilket kol cirku

lerar mellan atmosfären och biomassan. Jag anser i likhet med MIA att st1-

dana bränslen mot denna bakgrund inte hör skattebeliiggas. 

Andelen fossilt kol varierar kraftigt mellan olika typer av avfall. Nettotill

skottet av koldioxid till atmosfären vid avfallsförbriinning torde dock vara 

lägre än det nettotillskott som förbränning av fossila bränslen ger. Vid för

bränningen släpps emellertid iiven föroreningar ut. t.ex. dioxiner m:h kvick

silver. 

Ett alternativ till förbränning iir deponering av avfall. Även sådan avfalls

hantering kan komma att påverka klimatet, eftersom det i avfallsupplagen 

vanligen efter hand bildas koldioxid och metan. Metan har frän klimatsyn

punkt en kraftigare pftverkan än koldioxid. Det kan diirför vara ett sämre 

alternativ att deponera avfallet iin att förbränna det. 

MIA anser att en skattebeläggning av avfallshanteringen förutsätter att en 

bedömning görs av hela avfallshanteringen. Jag delar denna uppfattning och 

iir diirför för niirvarande inte beredd att lägga något förslag om koldioxid
skatt p;1 avfall. Det kan nfönnas att MIA avser att behandla fragan om eko

nomiska styrmedel pil avfallsomritdct i sitt slutbetänkande. 

Enligt MIA:s uppfattning kan torv inte pa samma sätt som biomassa ses 

som ett förnybart bränsle. eftersom tillväxten av torvmossar iir relativt liing

sam. MIA anser dock att torv under en övergängstid bör undantas frän skat

ten. Stora investeringar har gjorts under 19~0-talet. delvis med statligt stöd. 
för brytning och förbränning av torv i syfte att bl.a. minska oljeberoendet. 

En skatt pt1 torv skulle därför enligt MTA förändra de ekonomiska förutsätt

ningarna för de torvanvändare och torvproducenter som under senare år 

gjort stora investeringar. Remissyttrandena visar att det ddcr stor osiikerhet 

om nettoeffekten av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser vid bryt

ning och förbränning av torv. Vid nu angivna förhållanden iir jag inte beredd 

att föreslå en koldioxidskatt pil torv innan fragan har utretts närmare. 
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3.2.2 Koldioxidskattens storlek 

Mitt förslag: Koldioxidskatten hör motsvara 25 öre per kg utsläppt 

koldioxid. Skatten blir för oljeprodukter 720 kr per m3• för kol 620 kr 
per ton. för naturgas 535 kr per 1000 m-\ för gasol som används för 
drift av motorfordon 40 öre per liter. för gasol som används för annat 
ändam[tl iin drift av motorfordon 750 kr per ton samt för bensin 58 öre 
per liter. 

MIA:s förslag överensstiimmer med mitt. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har lämnat förslaget utan 
erinran. Niigra iir dock negativa till beräkningsgrunden. Statskontoret anser 

att det är en fördel att koldioxidskatten ges en entydig beräkningsgrund. så 
att förbrukarna själva kan beräkna hur förändringar i skatten kan påverka 
kostnaderna för olika energislag. 

Skälen för mitt förslag: Koldioxidskatten bör. som jag tidigare framhållit. 
uppg;I till 25 öre per kg utsHippt koldioxid (se avsnitt 3.1.1). Skattens storlek, 

räknat i kronor per enhet, bör beräknas med utgångspunkt i bränslenas ge
nomsnittliga kolinnehitll. 

Tahell Beräkning a'' skatten på kolinnehållet i vissa bränslen 

Bränsk Viinnevärde C02-Ut- C02-ut- ('(),-

kWh/enhet sliipp släpp sk;;tt'1 

kg/MJ 0, h kg/enhet' kr/enhet 
(1) (2) (3) (4) 

Eol 9 900 kWhim3 0,077 2 744 kg/m3 686krim3< 

Eo5 10 700 k Whinr' U.077 2 966 kglm' 742 kr/m'" 
Kol 7 500 kWh/ton 0.092 2 484 kg/ton 621 kr/ton 
Natur- 10 !<00 kWh/IOOO nr' 0.055 2 138 kg/I 000 m-1 5:15 kr/1000 m·' 
gas 

O,llo5h Gasol" 12 790 k Whiton 3 002 kg/ton 748 kr/ton 
Bensin 8 720kWhim-' U.074 2 323 kg/m-' 581 kr!m' 

" Avser gasnl som anviinds för annat iinda111~1l iin drift av motorfordon. Skatten på 
gasol för drift av motorfordon iir avrundat 40 öre/I, och beriiknas enligt följande. I 
kg gasol motsvarar ca 2 I gasol. 3 kg C02-utsläppil ger då 1.5 kg C02-utsläppil 
som multiplicerat med 0.25 kr/kg C02 blir ca 40 iire/I. 

h MJi,r är lika med megajoule briinslc. 
' Koltunn 3 erhalls genom att kolumn I multipliceras med kolumn 2 och därefter 

med en omriikningsfaktor p<i 3.6 MJi,,ikWh. 
" Kolumn -1. dvs. koldioxidskatten i kr per cnht'I. erhålls genom att kolumn 3 

multipliceras med 0.25 kr/kg C02. 

"Medelvärdet for skatten pa Eol och Eo5 är 714 krim-'. 

Utsläppen varierar inte enbart mellan bränsletyper utan även mellan hräns

lckvaliteter. De värden som anges i tabellen är typvärden för bränslets ener

giinneht1ll för de bränslen som används i Sverige. Värdena överensstämmer 

med dem som använts av MIA. Ingen av remissinstanserna har haft ~yn
punkter på dess<. viirden. Jag anser att det är lämpligt att koldioxidutsläppen 
beräknas med utgångspunkt i de typvärden som anges i tabellen. 

Prop. 1989/90: 111 
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Av tabellen framgår att en strikt tillämpning av utsliippskoefficienterna le- . Prop. 1989/90: 111 
dcr till olika skattesatser för tunn och tjock .eldningsolja. MIA anser att skat-

tetekniska skiil talar för att all eldningsolja och motorbrännolja bör belastas 

med samma skattenivå och föreslt1r en skatt med 720 kr per m'. 

För egen del vill jag anföra att en konsekvent differentiering av skattesat

serna skulle leda till att i princip också olika typer av kol, t.cx. stenkol, bri

ketter av stenkol och koks, skulle beskattas enligt olika skattesatser. Skatten 

på kol har tidigare varit differentierad efter sädana kvaliteter. Även skatten 

pf1 olja har varit differentierad. Denna differentiering slopades på grund av 

tillämpningssvi1righeter niir det gällde att hänföra bränslena till de olika kva

liteterna. Mot denna bakgrund anser jag att en enhetlig koldioxidskatt bör 

tas ut p[1 de olika energislagen. oavsett vad de har för kvalitet. Jag anser där

för att utsHippskoefficienterna inte bör tillämpas strikt. På grund av att olika 

oljors värmeviirdcn kan variera kraftigt bör utg{rngspunkten för en kol

dioxidskatt beräknas på oljornas genomsnittliga värmevärde och kolinne

håll. Ett s~ldant genomsnittligt värde ger avrundat 720 kr per m'. Denna skat

tesats hör gälla för fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående 

dieselmotorer samt mntorbrännoljor och eldningsoljor. Skattesatserna för 

övriga bränslen bör avrundas och blir då 620 kr per ton kol, 535 kr per 1 000 

m1 naturgas och 750 kr per ton gasol. Skatten pä gasol som används för drift 

av motorfordon bör vara 40 öre per liter och skatten på bensin och s.k. högre 

alkoholer 58 öre per liter. 

3.2.3 Skattskyldighet. avdrag i deklaration m.m. 

Mitt förslag: Vid uttagande av koldioxidskatt på bränsle eller bensin 
tillämpas de bestämmelser om skatt- och registreringsskyldighet, 
skattskyldighetens inträde. avdrag i deklaration som gäller för allmän 
energiskatt och bensinskatt. 

MIA:s förslag: Överensstämmer med mitt förslag, dock att MIA föreslår 

att avdrag inte far göras för koldioxidskatt pä bränsle som förbrukats av eller 

sålts till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likartat ändamål. 

Remissinstanserna: De har endast haft synpunkter på föreslagna avdrags

hestiimmelser. Flera remissinstanser iir kritiska till att avdrag medges för 

skatten pii bränslen som används till elproduktion men inte för värmcpro

duktion. Detta anser de bl.a. leder-till att elproduktionen blir billigare och 

att fel signaler därigenom ges till elmarknadens aktörer. En del rcmissinstan

ser menar att kraftvärme och kondenskraft bör beskattas lika. Statens energi

verk anser att fragan om likställighet i beskattningen av el och värme bör 

utredas. 

Statens energiverk och Statens Nat11rwlrd1Terk anser att koldioxidskatten 

bör omfatta även sjöfarten. Tramportrådet anser att det bör undersökas 

vilka delar av färjesjöfarten och annan inre sjöfart som kan styras mot mins

kade miljöstörande utsläpp. Nat11rskydd.1föreningen anser att koldioxidskat

ten snarast bör införas på färjetrafikens bunkeroljor. Sveriges Redareföre

ning framhåller att sjöfarten till sin karaktär iir internationell och att miljöåt-
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giirder rimligen milste vidtas av hfale svenska och utliindska fartyg för att de Prop. 1989/90: 111 
skall fa n:lgon effekt. 

Skä!en för mitt förslag: I motsats till MIA föreslär jag att koldioxidskatten 

regleras i en siirskild lag. I likhet med MIA anser jag att koldioxidskatten p{1 

oljeprodukter, kol. naturgas. gasol och bensin bör tas ut på samma sätt som 

andra punktskatter pli energiomr{1det. Detta innebär att de regler som finns 

i EL och BL om skatt- och registreringsskyldighet. skattskyldighetens in

träde, avdrag i deklaration, inköp mot försäkran om användning av bränsle 

eller bensin for visst skattefritt ändamål m.fl. är ti!Uimpliga, om inte annat 

sägs. En niirmare redogörelse för dessa regler ges i specialmotiveringen till 

den föreslagna 3 * lagen om koldioxidskatt. 
I liir skall dock behandlas några fr~tgor som hänför sig till avdragshestäm

melserna. 

De bestämmelser i EL och BL som behandlar avdrag för skatt p[1 briinsle 

eller bensin. för vilken skattskyldighet tidigare har inträtt, illergång av köp, 

export och kundförlust utgör alla generella avdragsbestämmelser som är ge

mensamma för alla punktskatter. Dessa avdrag far anses viil motiverade och 

bör cHirför oeks<I tillämpas vid uttagande av koldioxidskatten. De aktuella 

avdragsbestämmelserna inneh[1ller även skattespecifika avdrag som över

ensstämmer i stort med punktskatteförfattningarna pa energiomradet. De 

skiljer sig i stället i första hand i förhMlande till de punktskatter som inte 

hör till detta omr{1de. Även dessa avdrags bestämmelser bör därför i princip 

tilhimpas vid uttagandet av koldioxidskattt:n. 

MIA har emellertid fört:slagit att sp{1rbunden trafik beläggs med kol

dioxidskatt genom att den avdragsrätt som finns i EL för skatt pti briinsle 

som förbrukats av eller försf1lts till kommunikationsföretag för bandrift eller 
diirmed likartat iindamäl inte skall vara tillämplig vid beriikning av kol

dioxidskatten pii bränsle. MIA har däremot inte föreslagit att motsvarande 

inskriinkning giirs vid tilliirnpning av avdragsbestiimmelserna i BL M JA har 
inte heller föreslagit niigra lindringar i de skatteplikts- eller avdragsbestiim

mclser som avser fartygs- och flygtrafikområdct. Däremot har utredningen 
föreslagit en koldioxidskatt på inrikes tlygtrafik (se avsnitt 3.3. l ). ~cd hän

syn till att Statens Järnvägar för niirvarande befinner sig i en rekonstruk

tionsperiod för att sanera verkets ekonomi finns det skiil för att i dagsfaget 

avvakta med en koldioxidskatt för spf1rbunden trafik. Avdragt:t för sparbun

den trafik vid uttagande! av koldioxidskatten på bränslen bör därför enligt 

min mening tills vidare finnas. I denna fråga har jag samrått med chden för 

kommunikationsdL'partementet. 
Niir det gäller bunkeroljor, dvs. oljor som används inom sjöfarten, har jag 

erfarit att MIA avser att äterkomma till fragan om beskattningen av dessa 

briinslen i sitt slutbetänkande. Enligt vad jag erfarit kommer MIA ävL'n att 

i sitt slutbetänkande behandla frågan om raffinadt:ribränslenas beskattning. 

Jag anser att ett ställningstagande till dessa fr[1gor bör avvaktas. 
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3.2.4 Ätcrbetalning m.m. av koldioxidskatt 

Mitt förslag: Har utsliipp av koldioxid i samband med förhrukning av 
annat hriinsle än hensin begriinsats medger RSV efter ansökan åter
betalning av eller kompensation för den koldioxidskatt som belastat 
bränslet. 

MIA:s förslag: M!A har föreslagit en siirskild avdragsrcgel för koldioxid

skatt. som innchiir att avdrag fär göras. i den mån avdrag inte har gjorts en

ligt någon av de i avsnitt 3.2.3 behandlade avdragsmöjligheterna. för kol

dioxidskatt p<I visst briinsle till den del koldioxidutsläppet begränsats genom 

reningsätgiird eller bindning i någon produkt. 

Rcmissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Det är tekniskt möjligt att avskilja koldioxid ur de 

rökgaser som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Koldioxiden kan 

t.ex. absorberas i en vattenlösning eller annan vätska. föervinnas ur denna 

och sedan komprimeras till vätska för vidare befordran till slutförvaring. In

vesteringskostnaden för absorptionssteget är emellertid hög. Till detta kom

mer kostnaden för deponering av den avskilda koldioxiden. Det går åt energi 

för absorptionen. vilket leder till sänkt vcrkningsgrad med några procent för 

den aktuella anläggningen. För närvarande finns dock inga möjligheter att 

till en rimlig kostnad avskilja koldioxid ur förbränningsgaser. Det kan emel

lertid inte uteslutas att den tekniska utvecklingen leder fram till en sådan 

möjlighet. Den skattskyldige bör därför enligt MIA ges en möjlighet att till

godoriikna sig betald skatt när i1tgiirder vidtagits som inne här minskade kol

dioxidutsläpp i samband med förbrukning av bränslet. Det kan i och för sig 

sättas i fr<1ga om det är motiverat att införa en sådan möjlighet niir det i da

gens Hige saknas tillräckliga tekniska och ekonomiska fundament att stil på. 

Ett sädant system utgör f1 andra sidan ett incitament att utveckla tekniken 

mot kostnadseffektiva htgiirder för minskade koldioxidutsläpp. Jag anser 

diirför i likhet med MIA att den som begränsat utsläpp av koldioxid i sam

band med förbrukning av briinslct bör kunna fä tillgodoriikna sig detta och 

att en si1dan möjlighet bör tas in i lagen. 

Den avdragshesfammclse MIA förcsl{1r avviker emellertid frän de befint

liga avdragsbestiimmelserna inom punktskattclagstiftningen. Utredningens 

förslag i denna del innebiir att skatten tas ut, vid t.ex. leverans till oregistre

rad köpare. per vikt- eller volymenhet efter en skattesats som beräknats ef

ter en genomsnittligt vid förbränning bildad miingd koldioxid frt111 bränslet i 

fråga. medan avdraget skall göras i förhallande till hegriinsningen av mäng

den koldioxidutsliipp. Koldioxid bildas först vid förbränning och utgör en 

förening av kol och syre. Skatten tas s{1ledes ut p{1 briinslet medan det iir 

koldioxidutsliippen som begriinsas vid reningsMgiirder. De befintliga av

dragsbestiimmdserna i punktskattclagstiftningen är i stället så utformade att 

ett avdrag görs för samma iimnc eller varuslag som skatt tagits ut för. Jag 

anser att det diirför iir Himpligarc att den skattskyldige för tillgodoriikna sig 

koldioxidskatten genom ett ~1terbetalningsförfarandc. Om koldioxidutsliip

pet har bcgriinsats i samband med förbrukning av briinslct medger RSV efter 

Prop. 1989/90:111 
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ansökan av den skattskyldige återbetalning av inbetald koldioxidskatt i för- Prop. 1989/90: 111 
hållande till det minskade utsläppet. Det ankommer därvid på den skattskyl-
dige att visa att han har ri'ttt till ittcrbetalning. För förbrukare som inte är 

skattskyldig framför allt småförbrukare som inte uppfyller kraven för att re-

gistreras som skattskyldig skall en motsvarande möjlighet ges att få tillbaka 

den skatt som belastar bränslet genom ett kompcnsationsförfarande. 
l.agrådet har bl.a. anfört att det inte av vare sig motiv eller lagtext framgår 

hur storleken av föerbetalningen skall beräknas och att det är nödvändigt att 

ett förtydligande görs pä denna punkt. För egen del vill jag anföra följande. 

Bi1de äterbetalnings- och kompensationssystemet bygger p;l att någon form 

av miitning görs av t.ex. de rökgaser som bildats vid förbränning av bränslet. 

Hur denna miitning skall gii till rent praktiskt far det ankomma på RSV. efter 

samråd med naturvårdsverkc..:t. att närmare utforma rekommendationer om. 

När miitning gjorts kan det belopp som skall ;1terbetalas eller kompenseras 

beräknas utifran den skattesats som giiller för det aktuella bränslet. Som ett 

exempel kan följanch: fall nämnas. Antag att mätningen visar att den skatt

skyldige har minskat utsHippet av koldioxid vid förbrukning av kol med 10 % 
i förhiillande till utsliippcn om ingen begriinsning har förekommit. Det be

lopp som skall i1terbcta!as bör dti beräknas utifrån den för bränslet gällande 

skattesatsen och uppgår i detta fall till JO% av 720 kr. dvs. 72 kr per ton. 

Administrativa skiil talar dock för att en gräns införs för vilket belopp scim 

skall kunna betalas ut av RSY. Jag anser att en lämplig sådan griins för den 

sammanlagda i1terbiiringen iir 1 000 kr per kalenderkvartal. Understiger be

loppet denna ni va skall således ingen återbäring eller kompensation ske. 

Om lämnade uppgifter inte tir riktiga bör utbetalat belopp kunna återkrä

vas inom en fem;\.rsperiod. En motsvarande t1terkravsbestämmelse finns i 

andra punktskattcförfattningar. 

Återbetalnings- och kompensationssystemet gäller inte för koldioxidskatt 

pii bensin och s.k. högre alkoholer, eftersom det inte finns möjligheter att 

individuellt miita koldioxidutsHippen vid förbränning av dessa bränslen. 

3.3 Miljöskatt på inrikes tlygtrafik 

3.3.1 Koldioxidskatt 

Mitt förslag: En koldioxidskatt tas ut pii inrikes flygtrafik som motsva
rar 79 öre per kg förbrukat flygbränsle. 

MIA:s förslag överensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Nagra remissinstanser menar att en skatt på koldioxid

emissioner vid flygning inte fär tillräckliga styreffekter. Det anförs bl.a. att 

skatten inte kan pitskynda utbytet av flygplan till moderna miljövänliga plan 

utan snarare kan lägga ekonomiska hinder för miljövänliga nyinvesteringar. 

RSV anser att en möjlighet att beräkna utsläppet av koldioxid med ledning 

av flygplanets högsta tillåtna startvikt bör införas när uppgift om bränsleför

brukning saknas. 

Skälen för mitt förslag: Det vanligaste förekommande flygbränslet, jlygfo- 154 



togen, iir inte.belagt med bränsleskatt. Sådant briinsle används av civilflyget. Prop. 1989/90: 111 
Bensin som är särskilt avsedd för användning i flygplan, s.k. flygbensin, är 

undantagen från bensinskatt. Sådan bensin används i små flygplan för drift 

av kolvmCltorer. .I ag har i prop. 1989/90:50 ( s. 85 f) redogjort för skälen var-

för flygfotogen och flygbensin inte bör beläggas med bränsle- eller bensin-

skatt. Av min föredragning framgår att möjligheten att beskatta internatio-

nell flygtrafik hindras av internationella överenskommelser. Möjligheten att 

beskatta inrikes flygtrafik begränsas av att delar av den nationella flygplans-

flnttan har möjlighet att välja mellan att tanka inom landet eller göra en s.k. 

ekonomitankning utomlands. Vid uttagande av koldioxidskatt är det därför 

lämpligare att i stället utgil fran det system som finns vid beskattning av ut-

släpp av kolviitcn och kväveoxider enligt lagen ( 1988: 1567) om miljöskatt på 

inrikes flygtrafik. Jag föreslår således. i likhet med MIA, att en koldioxid-

skatt tas ut på inrikes flygtrafik efter flygplanstyp och förbrukad mängd flyg-

bränslc. 
Koldioxidskatteil pt1 inrikes flygtrafik bör schablonberäknas efter den ge

nomsnittliga bränsleförbrukningen av flygbränsle för den aktuella flygplans

typen pil samma sätt som gäller för uttagande av den befintliga miljöskatten 

på utsläppen av kolväten och kväveoxider i inrikesflyget. Det innebär att 

koldioxidskatten p{1 inrikes flygtrafik skall beräknas för varje flygning med 

ledning av beriiknade utsläppsmängder fr{rn den aktuella flygplanstypen un

der en genomsnittligt beräknad flygsträcka. Niigon mätning av utsläppen 

skall siiledes inte ske. I stället skall beräkningen ske schablonmässigt med 

ledning av uppgifter från luftfartsverket. I uppgifterna ingår data om bräns

leförbrukning för en viss motortyp. Utifrån dessa uppgifter kan den genom

snittliga bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid beräknas 

för varje flygning. Jag anser i likhet med vad MIA föreslagit att det inte är 

nödvändigt att bränsleförbrukningen för den aktuella flygningen får beräk

nas med ledning av flygplanets högsta tillåtna startvikt enligt dess luftvärdig

hetsbevis om tillförlitliga uppgifter om bränsleförbrukning skulle saknas, ef
tersom silclana uppgifter för föruts;ittas alltid vara tillgängliga hos luftfarts

verket. 

Koldioxidutsläppen vid förbriinning av flygbränsle kan beräknas till 2 500 
kg per m3 briinsle. En skatt pt1 25 öre per kg koldioxid motsvarar 625 kr per 

m 1 bränsle. eller ca 6~ iire per liter. Eftersom flygbränslets densitet är ca 0,8 

kg per liter motsvarar detta 79 öre per kg. 
Enligt v<1d jag erfarit avser MIA att behandla frågan om avgiftsbeläggning 

av den internationella flygtrafiken i sitt slutbetänkande. 

3.3.2 .4.ndrad schablonberäkning 

Mitt förslag: Schablonberäkningen av miljöskatten på inrikes flygtra
fik ändras på s{1 sätt att skatten beräknas för varje kg utsläpp av kolvä
ten och kväveoxider i stället för som nu efter femtal kg. 

MIA:s förslag överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanserna: Flertalet remissinstanser har lämnat förslaget utan 155 



erinran. Av de som har har yttrat sig anser några att nuvarande miljöskatt Prop. 1989/90: 111 
pil inrikes flygtrafik bör höjas till 40 kr per kg utsläppta kolväten och kvä-

veoxider. 

Skälen för mitt förslag: Miljöskatten på inrikes flygtrafik beräknas seha

blonmiissigt för varje flygning med ledning av beriiknade utsläppsmängder 

av kolväten och kväveoxider från den aktuella flygplanstypen under en ge

nomsnittligt beräknad flygstriicka. Utsläppen beräknas i första hand med 

ledning av uppgifter som finns hos luftfartsverket. Skatten tas ut för varje 

flygning med 30 kr om den beriiknade utsläppsmängden kolväten och kvä

veoxider uppgiir till högst 5 kg. Är utsläppen större tas skatt ut med ytterli

gare 60 kr för varje piibörjat helt fcmtal kg däröver. MIA anser att denna 

beriikning efter femtal kg har medfört tröskeleffekter som gör lagen svårtil

lämpbar. Vissa tlygplan som är vanliga i inrikestrafiken har utsläppsviirden 

som ligger precis i gränsområdct mellan två skattenivåer. I syfte att minska 

dessa tröskeleffekter föresl{ir jag i likhet med MIA att skatten bör beräknas 

för varje kg utsHipp i stället för femtal kg utsläpp. Skäl att höja skatten på 

sätt vissa remissinstanser förespråkar anser jag inte föreligga i detta sam

manhang. 

3.4 Den särskilda skatten för oljeprodukter, kol och bensin 

Mitt förslag: Den siirskilda skatten för oljeprodukter, kol och bensin 

slopas och omvandlas till allmän energiskatt resp. bensinskatt. 

KIS:s förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanscrna: De som har yttrat sig i denna del är positiva till försla

get. RSV p{1pekar att intäkterna till energiteknikfonden upphör om ingen 

{1tgärd vidtas. I dag tillförs· fonden ett belopp på I 0 kr per m3 olja från intäk

terna av dt!n s~irskilda skatten. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 1 § lagl:!n (1973:1216) om särskild skatt för 

oljeprodukter och kol. LSO. tas en särskild skatt ut för motorbrännolja, eld

ningsolja. kolbränslen och bensin. Skatten är 118 kr per m-' för olja, 10 kr 

per ton för kol och 6 öre per liter för enligt BL skattepliktig bensin som är 

avsedd för motordrift, dock inte motoralkoholer, samt vissa blandningar. 

Energipolitiska åtgärder, som har vidtagits efter oljekrisen 1973. har del

vis finansierats genom den siirskilda skattens föregangare, den särskilda av

giften pä främst olja. Ursprungligen benämndes den särskilda skatten för be

redskapsavgift. Den skulle finansiera kostnaden för beredskapslagring av 

råolja. År 1982 ändrades namnet till särskild avgift. En höjning av avgiftsni

van 1983 skulle finansiera ett investeringsprogram inom det energipolitiska 

omradct och åtgiirder mot försurning. Vissa av inkomsterna från avgiften 

redovisades fram till 1986 över olika fonder. För att öka klarheten om bl.a. 

budgetsaldots utveckling upphörde detta redovisningssätt 1986 och skatten 

tillfördes statsbudgcten. Avgifterna omvandlades till skatt med i övrigt oför

iindrat innehitll i LSO. Budgettekniskt har skatten efter 1986 redovisats un

der siirskilda inkomsttitlar. Av inkomsterna av denna skatt redovisas 9 kr per 156 



m3 avseende oljeprodukter under inkomsttitel 1435 för särskild avgift mot Prop. 1989/90: 111 

försurning och 10 kr per m3 avseende oljeprodukter till en särskild energitek-

nikfond. Resten av skatten redovisas tillsammans med den särskilda kärn-

kraftskatten i budgeten under inkomsttitel 1431. 

Den siirskilda skatten far numera anses ha förlorat sitt ursprungliga syfte. 

Den utgör i stället i huvudsak en vanlig punktskatt och ett komplement till 

den allmänna energiskatten och bensinskatten. Framförallt administrativa 

skiil talar för att skatten slopas. Skatten gav 1,3 miljarder kr i statsinkomster 

1988. Pil grund av skattens statsfinansiella betydelse anser jag i likhet med 

KIS att den hör omvandlas till allmän energiskatt resp. bensinskatt. 

Bunkerolja niimns inte bland de oljor som räknas upp som skattepliktiga 

i LSO. Diiremot ingiir den benämningen i EL. Bunkerolja är sådan motor

brännolja eller eldningsolja som anviinds i sjötrafik. Benämningen härrör 

sftledes endast fdn oljans användningsomdde. I praxis har därför bunker

olja behandlats p[t samma siitt som eldningsolja. Jag föreslår i mitt förslag till 

ändring i EL att benämningen bunkerolja slopas. Den höjning av allmänna 

energiskatten som blir följden av en omvandling av den särskilda skatten 

skall omfatta all olja som iir skattepliktig enligt gällande regler i EL. dvs. 

även s.k hunkerolja. 

Motoralkoholer. dvs. metanol. etanol och högre alkoholer, omfattas inte 

enligt giillande regler av den siirskilda skatten. Jag anser att detta också bör 

gälla i framtiden. 

Efter omvandlingen av den särskilda skatten till allmiin energiskatt hör de 

belopp som för närvarande avskiljs frirn den särskilda skatten på olja, 9 kr 

per m3 till avgift för försurning resp. 10 kr per m3 till energiteknikfonden, i 

stället avskiljas fn'tn den allmiinna energiskatten. 

3.5 Allmän energiskatt och bensinskatt 

3.5.J Skattenivån 

Mitt förslag: Den allmiinna energiskatten på kol. fotogen med tillsats 
som möjliggör drift av snabbgäende dieselmotorer, motorbrännolja, 
eldningsolja. naturgas och gasol för annat ändamal än drift av motor
fordon sänks med 50 (;;;. Energiskatten p~t gasol som används för drift 
av motorfordon siinks ocksii. 

MIA:s förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har lämnat förslaget utan 

erinran. Av dem som yttrat sig är några positiva till att behålla punktskat

terna. Andra menar att punktskatterna bör slopas. Kraftsam anser t.ex. att 

punktskatter drabbar produktionen negativt. varken är neutrala eller opti

mala och skapar stor osäkerhet hos hushåll och företag om framtida priser 

pa energivaror. Transportrådet menar att nagra skäl att sänka punktskatterna 

med just 50 l.'.i. inte redovisas. Swte11.1· energii·erk menar att den föreslagna 

siinkningen med 50 Se framstär som förhallandevis godtycklig. 

Skälen för mitt förslag: Dagens punktskatter på energiområdet är utfor- 157 



made ptt grundval av såväl energi- och miljöpolitiska som statsfinansiella Prop. 1989/90: 111 
skäl. Punktskatterna är bl.a. utformade sit att en styrning kan ske av kon-
sumtionen i enlighet med de energi- och miljöpolitiska målen. I likhet med 

M lA anser jag att nuvarande punktskatter på energiområdet bör behållas 

vid sidan av miljörelaterade skatter. På så siitt kan en differentiering behållas 
i skatteuttaget mellan bränslena. som är motiverad av energipolitiska skäl. 

Samtidigt kan en viss kontinuitet i beskattningen upprätthållas. För att 

uppnå en Himplig total skattebelastning pa kol, fotogen med tillsats som möj-
liggör drift av snabbgående dieselmotorer. olja, naturgas och gasol för annat 
ändamal än drift av motorfordon vid införandet av koldioxidskatt bör den 

allmänna energiskatten på dessa bränslen emellertid sänkas. I denna sänk-
ning bör ingå den omvandlade särskilda skatten (se avsnitt 3.4 ). En alltför 

kraftigt ökad skattebdastning på energiområdet skulle kunna innebära stora 

anpassningssvarigheter för mirnga bra:ischcr och hushåll. En sadan effekt 

mildras dock för industrin av reglerna om nedsättning av allmän energiskatt. 

Jag {1tcrkommer till nedsiittningsreglerna i avsnitt 3.7. En lämplig sänkning 

av den allmänna energiskatten anser jag i likhet med MIA vara 50 %·. I sam-

band därmed bör en avrundning av skattesatserna göras. Detta behandlas i 

avsnitt 3.8. 
Skatten på gasol som används för drift av motorfordon bör också sänkas. 

M I A menar att skatten pil sådan gasol bör sänkas med 7 öre per liter. Jag 
anser att en st1dan sänkning är lämplig. Energiskatten på sådan gasol blir då 

85 öre per liter. 
MIA anser att en låmplig total skattebelastning av bensin uppnås genom 

att bensinskntten sänks med 24 öre per liter för såväl blyad som oblyad ben

sin. samtidigt som skillnaden i beskattning mellan oblyad och blyad bensin 
ökas genom att bensinskatten pii blyad bensin höjs med 4 öre per liter. Netto
höjningen blir da enligt MIA 34 öre per liter för blyfri bensin och 38 öre per 
liter för blyad bensin. En sådan höjning har redan genomförts från den 1 
januari 1990 (prop. 1989/90:50. SkU IO. rskr. 95. SFS 1989: 1029). Mervärde
skatt på bl.a. bensin har införts den I mars 1990. Beskattningen av bensin 
har därmed höjts med ytterligare ca 1.10 kr per liter. Därtill kommer ett slo
pande av den siirskilda skatten på bensin och en omvandling till bensinskatt 
som föreslagits i avsnitt 3.4. En sådan omvandling innebär emellertid ingen 

ökad skattebelastning pa bensin. 
Lagtekniskt bör den del av nuvarande bensinskatten som kan anses utgöra 

koldioxidskatt brytas ut ur BL och regleras i lagen om koldioxidskatt. 

Den totala skattebelastningen pä vissa bränslen och på bensin redovisas i 

avsnitt 3.8. 

3.5.2 Yrkesmässig distribution av elkraft 

Mitt förslag: En ny bestämmelse om Vad som är att anse som yrkes
miissig distribution av elkraft tas in i EL. 

KIS:s förslag överensstämmer i princip med mitt. 

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. 158 



Skälen för mitt förslag: Vid uttagande av skatt på elkraft har yrkesmässig- Prop. 1989/90: 111 
hctsbegreppet betydelse för att bestämma dels om elkraften är skattepliktig 

och dels vem som iir skattskyldig. Enligt 2 ~ andra stycket a) EL tas skatt 

inte ut f;\r elkraft som framstiills inom landet av producent, som förfogar 

över en installerad generatoreffekt av mindre iin 100 kilowatt och som inte 

yrkesmässigt distribuerar kraften. Enligt 11 * första stycket I EL är den 

skattskyldig som yrkesmiissigt distribuerar eller förbrukar egenproducerad 

skattepliktig elkraft eller yrkesmässigt distribuerar av annan producerad dy-

lik kraft. 

I motsats till övriga punktskatteförfattningar finns på detta område en 

egen definition a\' yrkcsmiissighetsbegreppet i fråga om distribution av el

kraft. Den återfinns i 4 * förordningen (1964:351) om allmän energiskatt. 

Där siigs att om inte RSV bestämmer annat skall yrkesmiissig distribution av 

elkraft anses föreligga när distributionen sker över ett distributionsnät med 

anslutning av fler än I() förbrukare, eller när den distribuerade kraften utgör 

mer än 20 UUO kilowattimmar (kWh) per år. RSV har endast undantagsvis 

tillämpat denna möjlighet till bedömning av yrkcsmässighet i det enskilda 

fallet. 

Det sagda innebär t.ex. att om en producent som utöver sin egenförbruk

ning distribuerar elkraft till färre än 10 förbrukare. men den distribuerade 

kraften utgör mer iin 20 000 kWh per är. blir hela elproduktionen skatteplik

tig. 

Från br<1nschhMl har gjorts gällande att den nuvarande definitionen är al

derdomlig och att den bör iindras. 

I punktskattcförfattning<tr som innehäller ett yrkesmässighetsbegrepp ges 

ingen definition. 1 stället har RSV anknutit begreppet till KL och i anvis

ningar till vissa punktskattcförfattningar uttalat att yrkesmässig verksamhet 

föreligger när inkomsti:n utgör skattepliktig intäkt av rörelse enligt KL 
Frim den I mars 1990 tas merviirdeskatt ut också pa energi. I likhet med 

KIS anser jag att överviigande skiil talar för att i princip samma definition av 

begreppet yrkesmässighet används vid tilliimpningen av sf1väl EL och övriga 

punktskatteförfattningar stlm i ML. Härigenom knyts yrkesmässighetsbe

greppet inom den indirekta beskattningen till den direkta beskattningen, vil

ket torde göra att bedömningen av om yrkesmässighet föreligger eller inte 

blir mer enhetlig inom skatteOinrådet. Detta innebär att distribution av elek

trisk kraft anses som yrkesmässig niir inkomsten därav utgör skattepliktig 

intäkt av näringsverksamhet enligt KL eller lagen (1947:576) om statlig in

komstskatt (SIL), eller när distributionen sker i former jämförliga med nä

ringsverksamhet. 

3.5.3 Differentierad energiskatt på vissa oljeprodukter 

Mitt förslag: Den allmänna energiskatten på motorbrännolja och eld
ningsolja differentieras i tre miljöklasser beroende pa innehållet av 
svavel och aromatiska kolviiten samt· oljans kokintervall. Motsva
rande föreslås gälla för fotogen med tillsats som möjliggör drift av 
snabbgående dieselmotorer. 
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MIA:s förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Av de rcmissinstanser som yttrat sig i denna del är fler
talet positiva till förslaget. Nägra remissinstanser avstyrker förslaget på 

grund av att det kan leda till gränsdragningsproblem. Transpvrtrådet menar 

att det inte pa det material utredningen presenterar går att avgöra om de 
föreslagna skattcniv~terna är optimala för ändamålet. Storstadstrajikkommit

len och Si·enska Lok11/1rafikfiireni11gcn anser att skattedifferensen mellan 

miljöklasserna bör vara större än som förcsli'ts. 

Skälen för mitt förslag: Ekonomiska styrmedel kan användas för att stimu
lera utvecklingen av förbättrade bränslckvalitetcr. bl.a. när det inte är möj
ligt att omedelbart föreskriva om administrativa begränsningar genom t.ex. 

kemikalielagstiftningen. Ekonomiska styrmedel gör det också möjligt att 

gynna en förbättrad bränslekvalitet för vissa ändarna!. t.ex. tätortstrafik. 

En förbättrad bränsle kvalitet är särskilt angelägen för oljor som används 
i dieselmotorer. s.k. motorbrännolja. Motorbrännoljans kvalitet har stor be

tydelse för trafikens päverkan pa hälsa och miljö. Bättre kvalitet på motor

br~innolja innebär liigre utsläpp av iinmcn som kan orsaka cancer och skador 

p{1 arvsmassan. Många sitdana iimncn hinds till de partiklar som släpps ut vid 

förbränningen. Partikelmängden hör nära ihop med svavdhaltcn och aro

mathaltcn i briinslct. Lag svavelhalt leder till minskade svavelutsliipp och är 
en förutsättning för att partikelfällor och katalysatorer skall kunna användas 

för rening av avgaserna. Ett ytterligare mMt p:'i bl.a. motorbrännoljans egen
skaper är det av MIA benämnda kokpunktsintervallet. Om den nedre grän

sen för kokpunkten är låg är flyktigheten stor och det finns en risk för att 
kolviiteutsläppen ökar. Om den iivre griinsen iir hög innch[illcr oljan tunga 

kolväten som kan vara särskilt hälsovadliga. 
En bibehi1llen enhetlig skatt pil de aktuella oljeprodukterna skulle i och 

för sig ge en viss enkelhet och neutralitet i beskattningen. Mot bakgrund av 

att energibeskattningen i framtiden bör ha en mer markerad miljöprofil an
ser jag det dock vara befogat att differentiera den allmiinna energiskatten på 
motorbriinnolja och eldningsolja utifrån dess miljökvaliteter på det sätt MIA 
har föreslagit. Skatten på fotogen med tillsats som möjliggör drift av snahb
gi1ende dieselmotorer bör differentieras pä samma sätt. 

Egenskaperna hos niimnda oljeprodukter är sadana att de kan crsiitta var

andra vid anviindningen i motorer och villapannor. Det går diirför inte att 
siirskilja fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående dieselmo

torer och motorbrännolja friln sådan tunn eldningsolja som används i t.ex. 

villapannor. En skattedifferentiering mhstc således gälla oavsett hur nämnda 

bränslen anviinds. 
En differentiering bör sMcdcs ske utifrirn svavelhalt och halt av aroma

tiska kolväten, samt det av MIA benämnda kokpunktsintcrvallct. Beträf

fande denna bcniimning anser jag i likhet med vad generaltullstyrelsen före
slagit att den nomenklatur pä det petroleumtekniska omrftdet som publice

rats av Tekniska Nomenklaturcentralen i Petrolcumteknisk Ordlista (TNC 
48) bör tilHimpas. Diir används uttrycket kokintervall (dcstillationsintervall) 

av olika bredd. 
I övrigt bör den indelning i tre miljöklasser tillämpas som föreslås av MIA. 

Detta medför att till miljöklass I hänförs oljeprodukter som innehåller högst 
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OJJO l viktproccnt svavel och högst 5 volymprocent aromatiska kolviiten. 01- Prop. 1989/90: 111 
jeprnduktcr i miljöklass 2 for innehi1lla högst lUl2 viktprocent svavel och 

hiigst 20 volymprocent aromatiska kolviitcn. Kvaliteterna skall ha ett kokin-

tervall av olika bredd inom 180-JOO" C. Ol_jeprnduktcr som inte uppfyller 

dessa krav hiinfiirs till miljiiklass 3. 
Med denna differentiering hör vanlig eldningsolja normalt till miljöklass 

3. 
Vid besrnmmande av skattens storlek i de olika miljöklasserna är en himp

lig utgfmgspunkt att skatten i miljöklass 3 bör mntsvara dagens skattesats 

för motorbriinnolja och eldningsolja. inkl. en omvandlad siirskild skatt (se 

avsnitt 3.4), reducerad med 50 ~;;..vilket ger avrundat 540 kr per m3. Detta 

innebär att om fotogen med tillsah som möjliggör drift av snabbg;lcndc mo

torer iir att hiinföra till miljiiklass 3 belastas den med en omvandlad siirskild 

skatt fastiin denna produkt enligt dagens regler inte omfattas av den siir

skilda skatten. Praktiska skiil talar dock för denna ordning. 

Skattedifferensen mellan miljöklass 3 och övriga miljöklasser bör bestiim

mas med utgfö1gspunkt i kostnaden för att producera de olika hränskkvalite

terna. :\1otorbrännolja och eldningsolja kan sägas utgöra en form av stan

dardbriinslc. varför kostnaden för att byta fri'tn s:idan olja hiinförlig till mil

jöklass 3 till biittre miljöklasser bör vara utgångspunkten vid bestiimmande 

av skattens storlek i miljöklass I och 2. 

Kostnaden för att byta fr<in motorbriinnolja eller eldningsolja hiinförlig till 

miljiiklass 3 till sEtdan tilja hiinförlig till miljöklass 2 kan uppskattas till högst 

17 öre per liter. Mot denna bakgrund bör den allmiinna energiskatten för 

oljeprodukter i miljöklass 2 vara avrundat 15 öre per liter lägre iin i miljö

klass 3. Detta motsvarar en liigre skatt på 15ll kr. vilket ger skattesatsen 390 
kr per 1113• Motsvarande kostnad för byte till motorbriinnolja eller eldnings

olja hiinförlig till miljöklass 1 är ca 20-50 öre per liter i raffinaderier med 

hydrocrackers och -10-80 öre per liter i raffinaderier med annan teknik. Fiir 

denna biista kvalitet hiir skattefördelen bestiimmas utifdn medelkostnaden 

för produktion av denna briinslekvalitet. vilket Himpligen kan bestämmas till 

35 iire per liter. Det motsvarar en siinkning av skattesatsen i förhållande till 

miljöklass 3 med 350 kr. Skatten i miljöklass 3 bör diirför var.i 190 kr per m'. 

Vad giillcr differentieringen av skatten pii motorbriinnoljor och eldnings

oljor vill jag anföra följande. Det p{1g:1r rnligt vad jag erfarit en snabb ut
veckling för att ta fram friin miljiisynpunkt biittre briinslekvalitcter. vilket 

inte minst har betydelse för buss- och lasthibtrafiken i tähJrterna. Som en 

följd av tknna utveckling kan de krav som stiills p?1 briinslena i de skattemiis

sigt gynnade miljöklasserna behöva iindras i framtiden. 

3.5.4 Industriell kraftvärmcproduktion 

Mitt förslag: för kraftviirmeproduktion som anviinds i egen industri
ell verksamhet skall finnas möjlighet att välja mellan att giira avdrag 
för skatten p;I hriinsle eller skatten p{1 elkraft. 

En hestiimmelse i EL skipas som ger RSV möjlighet att medge att 
skatt p<i bränsle och elkraft. som förbrukas vid viirmeproduktion i 
kraftviirmeverk. redovisas pfi grundval av uppmiitt värmdörbrukning 
hos abonnenterna. 

11 Riksdagen f\J89i9!1. I swnl. Nr 111 
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KIS:s förslag öwrensstiimmer mL'd mitt. 

Remissinstanserna: De rL'missinstansL'r som yttrat sig i denna del iir posi

tiva till förslaget. RSV pi'1pekar att förslagl't innl.'hiir att möjligheten att göra 

avdrag pti elsidan inte kommer att giilla för avloppsreningsverk OL'h soptip

par, eftersom deras verksamhet inte utgör industriell verksamhet i EL:s me

ning. Dessa anviinder rötgas som hriinsle vid kraftviirmeproduktion. Om 

inte skatten pi'1 elkraft far dras av vid elproduktion kanske en utbyggnad av 

sädan kraftviirmeproduktion diirmed inte kommer till stånd. 

Skälen för mitt förslag: Kraftviirmcproduktion inncbiir att elkraft och 

värme produceras samtidigt. S.k. mottrYL"ksteknik iir den vanligaste kraft

viirmeteknikcn. Den innebiir att upphettad vattcnimga driver en imgturbin 

som i sin tur driver en elgenerator. Den i1tersti"lendc värmen i ångan utnyttjas 

för att viirma t.ex. vatten som L'irkulerar i ett fj;irrvärmesystem. Ofta an

viinds beniimningen industriellt mottryL'k för anliiggningar inom industrin. 

Enligt dagens energiskattl'system beskattas elkraft i förbrukarledet och 

ibland iivcn i produktionsledet. 'l)'ngdpunkten har lagts pi1 beskattning i fiir

brukarledet. För att undvika dubbelbeskattning för en eventuell energiskatt 

pi1 bränsle som anviinds för elproduktion dras av. Vid kraftvärmeproduktion 

far si1lcdes avdrag göras för skatten pi1 det bränsle som används för elproduk

tion men inte för det briinslc som anviinds för viirmeproduktion. 

För s.k. industriellt mottryck giiller i dag en siirskild beskattningsrcgcL 

Den iir omvänd i fiirhällande till vad som giiller för si1dan kraftviirmeproduk

tion som inte sker med mottryckstcknik i egen industriell verksamhet. Bc

skattningsregtln innehiir att skatten pti den elkraft som produceras och an

viinds internt för dras av men att skatt tas ut p{1 det bränsle som gilr iit för 

elproduktionen. Skatt tas ocks<l ut pä det hriinsle som giir i1t för värmepro

duktioncn. 

Denna bcskattningsregcl infördes {1r 1979. Syftci var att stimulera mot

trycksproduktion. Skatten p<'1 elkraft var cl{1 högre iin skatten p<'l bränsle. !'lu 

är förh:illandct det omv;'rnda. Detta gynnar mottrycksprnduktion med obe

skattade hriinslen inom hl.a. massaindustrin, men missgynnar sadan produk

tion med beskattade hriinskn. 

För att undvika framtida krav pä foriindringar av skattereglerna beroende 

pi1 iindrade skatte- och prisrelationer och för att undanröja eventuella skat

temiissiga hinder for att utnyttja industriella kraftv~irmeanbggningar opti

malt anser jag i likhet med KIS att den som produL'erar kraftv:irmc och som 

förbrukat producerad elkraft i egen industriell verksamhet skall ges möjlig

het att v;ilja mellan nuvarande heskattningsregel nch den regel som giilkr 

för övrig kraftviirmeproduktion. Kravet p:1 att elproduktion skall ha skett i 

mottrycksanliiggning skipas således. RSY:s förslag att valmöjligheten även 

skall omfattat.ex. förbrukning i avloppsreningsverk och soptippar är avsett 

att främja bl.a. anviindning av riitgas som hriinsle vid kraftvärmcproduktion, 

vilket har ~tora miljöfördelar. Jag anser dock att denna fraga bör övervägas 

ytterligare. Den möjlighet att viilja mellan att betala skatt p~i insatt briinsle 

för elproduktion och pii producerad elkraft som jag föresli1r avser salcdcs 

endast förbrukning av elkraft som producerats i industriella kraftviirmean

liiggningar. 

Enligt 3 ~EL kan RSV medge att skatt pa bränsle och elkraft som förbru-
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kas vid viirmeproduktion i kraftviirmeverk skall redovisas på grundval av Prop. 1989/90: 111 

uppmiitt v~irmeförbrukning hos abonnenterna. Diirigenom kan det beriiknas 

hur stor del av briinsldttgängen som har gätt ät till viirmeproduktion. Resten 

av den totala briinsleåtg<°1ngen anses ha gått {1t till elproduktion och är således 

avdragsgill. Tilliimpningen av denna hestiimmelse upphörde emellertid i 

början av 1980-talet. I stiillct har man återg<ltt till de vanliga avdragsrcglerna 

i EL. Det innebiir att man mäter hela briinsleåtgången och hela elproduktio-

nen och sedan räknar ut hur stor del av briinslet som gått [1t till elproduktio-

nen och gör avdrag för skatten p{1 detta briinsle. Eftersom bestiimmelsen i 

3 *EL s{dedes inte tilliimpas numera saknar den praktisk betydelse. Den kan 

därför slopas. 

I detta sammanhang finns det od:s:1 anledning att niimna något om ett för

slag av KIS som berör s.k. spillviirme. Förslaget innebär att skatten p{1 det 

bränsle som i dt kondenskraftverk ätg{1r för värmeproduktion. s.k. spill

värme, till skillnad frän vad som giiller enligt dagens hestiimmelser. inte 

Hingre skall vara avdragsgill. Flera remissinstanser har avvisat förslaget. 

Även MIA har avstyrkt förslaget till en s{1dan s.k. spilMirmeskatt. Det 

främsta skiilet är enligt MIA att denna skatt i kombination med de samman

lagda energi- och miljörelaterade skatter som MIA föresl[1r innebär en risk 

för att elprishöjningarna blir stora. MIA anser att ett stödsystem för elpro

duktion med miljiifördelar iir att föredra framför en spillvärmcskatt. 

Vid nu angivna förh{11landen anser jag att starka skäl talar för att behålla 

avdragsreglerna för energiskatter när det gäller elproduktion. 

3.5.5 Nya regkr om registrering 

Mitt förslag: För att ft1 bli registrerad som skattskyldig för energi
resp. bensinskatt kriivs att verksamheten också skall medföra skatt
skyldighet till mervärdeskatt. 

Skälen för mitt förslag: Mervärcleskatt tas fr.o.m. elen I mars 1990 ut på i 

huvudsak all energi (se avsnitt I). Merviirdeskatt tas ut pt1 priset. inkl. punkt

skatter. Av 8 * EL och 5 * BL följer att skattskyldigheten inte intriider vid 

leverans av briinsle resp. bensin till registrerad köpare. Detta innebär att den 

slutförbrukare som köper briinsle resp. bensin och iir registrerad enligt EL 

resp. BL för betala merviirdeskatt exkl. punktskatt, medan den oregistre

rade köparen betalar merviirdeskatt inkl. punktskatt. Detta innebär att en 

s{1dan slutförbrukare som anviinder brilnslet resp. bensinen i verksamhet 

som inte medför skattskyldighet för merviirdeskatt kommer att betala lägre 

mervärdeskatt iin den förbrukare som inte är registrerad enligt EL resp. BL. 

I syfte att undanröja denna effekt av rnervärdeskattbeläggningen pi1 energi

området föresl[1r jag att vissa iindringar görs i registreringsbestiimmelserna i 

EL och BL. 

Enligt 7 * första stycket EL och 4 * första stycket BL skall den som lir 

skattskyldig enligt dessa lagar vara registrerad hos RSV. Enligt lagrummens 

andra stycken kan elen som i större omfattning återförsiiljer eller förbrukar 

bränsle resp. bensin registreras hos RSV. Även annan sDm förbrukar bränsle 163 



resp. bensin kan om det finns särskilda skiil registreras hos RSV. I I* förord- Prop. 1989/90:111 
ningen ( 1964:351) om allmiin energiskatt och I * förordningen ( 1981 :432) 
om bensinskatt finns angivet niir "större omfattning'" skall anses föreligga. 

Uppfylls dessa krav kan registrering inte viigras. Jag föreslår att som en ytter-

ligare förutsättning för registrering skall gälla att den verksamhet som iir i 

fr{1ga i sin helhet skall medföra skattskyldighet enligt ML. Då 7 * andra 

stycket sista meningen EL och 4 § andra stycket sista meningen BL saknar 

större praktisk betydelse anser jag att dessa bestiimmelser kan slopas. 

Denna iindring biir trada i kraft snarast möjligt. 

3.6 Skatt pt1 svavel i kol, torv och olja 

3.6. l Skattepliktiga bränslen 

Mitt förslag: Svavelskatt skall erläggas på svavel i kolbränsle, torv
briinsle och Lllja. 

MIA:s förslag: Övcrensstiimmer i huvudsak med mitt förslag. MIA har 

emellertid föreslagit att en svavelskatt skall tas ut iiven på sftdan torv som 

används för annat iindam[tl iin förbränning. 

Remissinstanserna: Majoriteti.:n av de remissinstanser som uttalat sig i frä

gan tillstyrker utredningens förslag. S1ockho/111 Energi p[1pekar att lagförsla

get medför att t.ex. råoljor och spilloljor blir fria fr{m skatt men att det inte 

finns anledning till undantag för dessa oljor. Genera//11/ls1yrelsen anser bl.a. 

att ordet torv bör bytas ut mot torvbriinsle för att skatten endast skall om

fatta torv som briinsle. 

Skälen för mitt förslag: MIA föresl<'tr att det skattepliktiga området skall 

vara detsamma som giiller för kolbränslen. motorbrännolja och eldningsolja 

enligt EL. 

Dessutom föreslfa Ml A att skatt skall tas ut på torv. Jag delar general tull

styre Isens uppfattning att skatt bör tas ut endast på torv som används som 

briinsle. Jag anser således att det inte finns anledning att i detta sammanhang 

skattcbeliigga svavel i torv som används för andra ändamål iin som bränsle, 

t.ex. jordförbiittring. 

Miljö- och rättvisesbl talar i för sig för att det skattepliktiga omr{tdct ut

vidgas till att omfatta iiven t.cx. råolja och spillolja. Såsom påpekats i avsnitt 

3.2.1 iir det dock frfm miljösynpunkt mest viisentligt i detta första steg att 

införa miljörelaterade skatter att skattebeliigga stora produktgrupper som 

sammantagna stf1r för den större andelen utsläpp av. såvitt nu är i fråga, sva

vel. Jag vill h~ir erinra om att avsikten med svavelskatten är att i1stadkomma 

en minskning av svavelutsliippen i samband med förbränning av kol. torv och 

olja. Det iir alltstt en miljöpolitiskt betingad t1tgärd där minskade svavelut

sbpp iir del önskade resultatet. Denna effekt m{iste fii väga tyngre än frågan 

att utvidga skatteplikten av riittviseskiil. 

Det kan dock finnas skiil att senare överväga att utvidga skatteplikten till 

att omfatta även t.ex. doljor och spilloljor. Inför ett ställningstagande i 
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denna fräga krävs dock en niirmare utredning om konsekvenserna av en så- Prop. 1989/90: 111 
dan utvidgning. 

Vid nu angivna förhållanden föreslår jag därför att skatten tas ut på kol

bränsle (ur tulltaxenr 27.01. 27.02 eller 27.04), torvbränsle (ur tulltaxenr 

27 .03) samt motorbriinnolja och eldningsolja (ur tulltaxenr 27 .10), alla tull

taxenr enligt tulltaxelagen ( 1987: I068). 

3.6.2 Svavelskattcns storlek 

Mitt förslag: Svavelskatt skall betalas med JO kr per kg svavel i kol
bränsle och torv bränsle. Vidare skall svavelskatt betalas med 27 kr 
per m-1 olja för varje tiondels viktprocent svavel i oljan. För olja som 
har en svavelhalt som understiger 0.1 viktprocent utgår ingen skatt. 

MIA:s förslag: Förslaget överensstämmer i huvudsak med mitt. dock att 

MlA föreslår att skatten pii svavel i olja bestäms till 30 kr per m-' olja och 

tiondels viktprocent svavel. 

Remissinstanserna: Flertalet n:missinstanser har inget att erinra mot 

MIA:s förslag. Enligt S\'('11ska Pe1role11111 Institutet :Herspeglar emellertid 

inte den föreslagna skatten om JU kr per m1 olja och tiondels viktprocent sva

vel i olja marknadens s.k. svavdpremie. som för tung eldningsolja för närva

rande synes röra sig inom intervallet 5-15 kr per m-1 olja. Petroleum Institutet 

p<ipekar ocksft att ett så lågt skatteintervall som 1110 av l l)(-. leder till mycket 

sv<'1rhanterliga logistiska, upphördsmiissiga och administrativa problem. 

Skälen för mitt förslag: MIA anser att skatten pit svavcl i olja bör siittas 

lika med eller mlgot över den s.k. svavclpremien, varmed avses merkostna

den för lågsvavlig olja jiimförd med högsvavlig, för att erforderlig styreffekt 

skall nås. Denna svavelpremie uppskattar utredningen till motsvarande 10--

55 kr per m-' olja och tiondels viktprncent svavel. MIA anger vidare att kost

naden för avskiljning av svavel varierar mellan 10 och 40 kr per kg avskilt 

svavel. 

Enligt vad jag tidigare har framhi1llit anser jag att syftet med en svavelskatt 

hör vara att svavel fattigare briinslen anviinds samt att reningsfttgiirder vidtas. 

vilket bör kunna leda till att de griinser för svavelutsliipp som kommer att 

införas under 1990-talet kan uppn;is tidigare iin annars (jfr avsnitt 3.1.1 ). 

Mot denna bakgrund anser jag i likhet med MIA att en bmplig skattenivå 

för svavelskatten är 30 kr per kg svavclutsliipp. 

MIA har utifriln denna skatteniva föreslagit att skatten på olja bestäms till 

30 kr per m-' olja och tiondels viktprocent svavel. Några remissinstanser har 

pekat pä att den skattenivån inte motsvarar exakt 30 kr per kg svavel utsläpp. 

Oljans densitet är mindre iin I ton per m3, i allmänhet 0.85-0.95 ton per m-1. 

Det innebär att den föreslagna skattesatsen pi1 svavel i olja i stället motsvarar 

en skattenivå på mellan 31 och J5 kr per kg svavel. 

En förutsättning för att utsliippen skall minska pil ett kostnadseffektivt 

siitt är att skatten per enhet förorening iir lika för alla utsbppskiillor. Jag 

föresli1r därför att skatten p;i svavel i olja tas ut med 27 kr per m1 olja och 
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tiondels viktproccnt svavel. Skatten på kol- och torvhränsle bör tas ut med Prop. 1989/90: 111 
30 kr per kg svavel. 

Skattens uttagande förutslitter att briinslets svavelhalt miits. Detta torde i 

princip inte leda till nf1gra praktiska svtirigheter eftersom miitningar mäste 

göras enligt den hdintliga lagstiftningen om svavelhaltigt brfosle. se t.cx. 

7 s förordningen ( J 976: 1 O.'i.'i) om svavelhaltigt hriinsle och 6 och 8 ** lagen 

( 1985:426) om kemiska produkter. De myndigheter som iir niirmast berörda, 

RSV och naturv{irdsverket. har inte haft ni'tgra erinringar i detta avseende. 

Det finns flera metoder att miita svavelhalten. Valet av metod kan paverka 

mätresultatet. Det är diirför av vikt att RSV. i egenskap av beskattningsmyn

dighet. efter samr<ld med naturviirdsverket meddelar rekommendationer om 

de mätmetoder som bör anviindas vid beriikning av svavelskatten. Eftersom 

skatt skall hetalas för den svavelhalt som briinslct har vid skattskyldighetens 

inträde mf1ste svavelhalten mätas vid denna tidpunkt (se förslagets 2 ~tredje 

stycke lagen om svavelskatt). Detta innebiir t.ex. att d{1 skattskyldigheten 

intriidcr vid förhrukningen av skattepliktigt briinsle skall svavelhalten miitas 

vid denna förhrukning. 

3.6.3 Skattskyldighct, avdrag i deklaration m.m. 

Mitt förslag: Vid uttagande av svavelskatt tilliimpas i huvudsak de hc
st:immelser om skatt- och registreringsskyldighet, skattskyldighetens 
intrlide. avdrag i deklaration m.m. som giilkr för allmlin energiskatt. 

MIA:s förslag: Förslaget överensstiimmer med mitt förslag. med två avvi

kelser. Ml A har föreslagit att avdrag far göras för skatt pi't svavel i kolbriinsk 

och torv. men inte för skatt p{1 svavel i olja som förbrukats i industriella pro

ccsser. Vidare har utredningen föreslagit att avdrag endast får göras för skat

ten p:1 svavel i tJlja som anviinds för tillverkning av till svavelskatt skatteplik

tig olja. 

Rcmissinstanserna: Många remissinstanser har liimnat förslaget utan erin

ran. Stmsko111uret menar dock att det saknas belysning av den myndighetsap

parat som skall hantera skatten, och att en beskattning av svavelhalten i olika 

briinslcn kan leda till besviirliga certifierings- och kontrollproblem. RSV an

scr att övervägande sbl talar för att cn tvangsvis skattskyldighet för svavel

skatten införs för dem som iir skattskyldiga enligt EL. 

Flera remissinstanser har synpunkter pi1 föreslagna avdragsbestämmelser. 

N<'igra anser att avdrag för raffinaderibriinslc inte hör medges dtersom syfö:t 

med skatten är att styra mot användning av mindre svavelhaltig olja, vilket 

ocksft bör giilla raffinaderierna. \/iim1t'1•erk.lförrni11ge11, Lantbrukarnas 
Rik.1förb1111d m.fl. anser det vara av stor vikt att Sverige aktivt hidrar till att 

fö en snahh överenskommelse p;I internationell basis vad avser begränsning 

av svavelhalten i bunkcrolja. RSV framhitller att den föreslagna avdragsbe

stämmelsen om avdrag för skatt p[1 kol och torv som anviinds i industriella 

processer kommer att leda till gränsdragningsprnblem. I samband med in

dustriella processer förekommer det ibland att det uppsUir ett överskott pä 

vhrme som i form av hetvatten levereras till ett kommunalt fjiirrviirmcnät. 166 



Om viirmdiverskottet iir en direkt följd av den industridla processen anser Prop. I 989/90: 111 
RSV att även överskottsviirmen blir vara undantagen friin skatt. RSV anser 

att förslaget bör tolkas si1 att även relativt enkla industriprocesser, som en-

dast fordrar energitiilförscl med hetvatten eller foga vid miittliga kmperatu-

rer skall undantas. Triidgclrdsniiringms Rik.1fiirb1111cl föresliir att skatten skall 

tas ut enligt utrcdningsfiirslaget utom för kol som energikiilla. diir skatten 

för den del av viixthusodlingcn som i dag utnyttjar denna energiform bör 

införas stegvis och belastas med full skatt först under det fjiirde [lfct efter 

införandet. 

Skälen för mitt förslag: MIA anser att svavelskattcn bör tas ut i enlighet 

med vad som giil!er för andra punktskatter pit cnergiomri1det och att motsva

rande regler om skatt- och registreringskyldighet. skattskyldighetens in

triide, avdrag i deklaration och inköp mot försäkran om användning av 

briinslc för visst skattefritt iindamitl m.m. som redan finns i EL tas in i en 

siirskild lag. Jag ansluter mig till detta förslag med. förutom vissa redaktio

nella ändringar som kommenteras i specialmotiveringen. tvi! avvikelser fr{m 

förslaget niir det giiller rätten till avdrag. Lagräclet har förordat att lagen be

nämns lag om svavclskatt. Jag ansluter mig till detta. 

Genom att anknyta till giillande punktskattesystem i1stadkoms ensamord

ning med ett administrativt system som det redan finns erfarenheter av. 

Detta anser jag vara fördelaktigt. 

Förfarandcreglerna p:i punktskattcomr:'tdet förutsiitter att endast den som 

är skattskyldig skall registrera sig hos RSY. Ni1gon tdngsvis skatt- och rcgi

streringsskyldighet av det slag som RSV förordar kan diirfor inte införas. 

Niir det giiller avuragsbestiimmelserna för svavelskatten är det viktigt att 

dessa är miljömässigt betingade. I avsnitt 3.2.3 har emellertid behandlats 

varför även miljörelaterade skatter biir omfattas av de generella gemen

samma avdragsbestämmelserna för punktskatterna och i princip också de 

skattespecifika avdragen för punktskatterna pt1 energiomritdet. 

Mitt förslag till avdragsbestiimmelser i lagen om svavelskatt överensstäm
mer med två avvikelser med de som finns i 24 * EL och som förcsl~ts giilla 
vid uttagandet av koldioxidskatt pt1 vissa bränslen (se avsnitt 3.2.3). Ett av

drag för spårbunden trafik torde dock sakna praktisk betydelse vid utta
gande av svavelskatt eftersom friimst liigsvavlig motorbriinnolja anviinds 

inom detta trafikomrt1de. I syfte att styra briinsleanvändningen vid elproduk

tion mot li1gsvavliga briinslen bör ett avdrag för skatt p<'t br~inslen som åtgf1r 

vid elproduktion inte heller införas. 

MIA har föreslagit att avdrag skall göras dels för skatten pa svavel i olja, 

kolbriinsle och torv som förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ända

mål iin förbränning och dels för skatten p<i svavel i kolhriinslc och torv som 

förbrukats eller sälts för förbrukning i industriella processer. MIA har inte 

lämnat m\gon motivering till att olika avdragsbesUimmelser sälcdcs föresU1s 

giilla, beroende p~i vilket bränsle som har förbrukats. \11 A har inte heller 

närmare redovisat vad som avses med begreppet industriella processer. 

Ni1gra remissinstanser har p~ipekat alt dessa avdragshestiimmelser kan 

leda till tilliimpningsprohlem. Begreppet industriella processer skulle t.ex. 

kunna ges en så vid tolkning att all förbriinning inom industrin kommer att 
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omfattas av ,1nlragsriith:n. t.ex. framställning av [mga eller hetvatten vid Prop. 1989/90: 111 
miittliga temperaturer. Eftersom en s;idan tilliimpning enligt min mening 

inte är iinskviird bör dessa avdragsbestämmclser ges en n{1got annorlunda 

utformning. diir det som i EL niirmare anges vad som iir avdragsgillt. Jag 

föresliir diirför att avdrag skall medges för skatt p:1 svavel i kolbriinslc. torv-

briinslc och olja som förbrukats eller förs{tlts för förbrukning för annat iinda-

mitl iin energialstring (jfr 2.+ * första stycket f) EL). En sfalan avdrags rätt 

innebär t.ex. att avdrag för göras även för skatt pil svavel i briinslc som för-

brukats i reduktionsprneesscr. Med 2.+ * andra stycket EL som förebild bör 

ocksii införas en avdragsriitt. i den man avdrag inte gjorts för annat ändamål 

iin energialstring. för skatt p[1 svan:! i briinsle som förbrukats eller försiilts 

för förbrukning i metallurgiska processer eller processer för framstiillning av 

andra mineraliska iimnen iin metaller. vari även skall anses ingi\ den gas- och 

viirmeproduktion som sker till följd av si1dana processer. Denna avdragsriitt 

innebiir att avdrag fftr göras för skatten pft svavel i briinsle som förbrukats i 

processer för framstiillning av bl.a. tegel. cement. kalk. glas och mineralull. 

Avdragsriitten bör dessutom omfatta skatten pi1 briinslen som förbrukas eller 

förs{1lts för förbrukning i s. k. soda pannor. Med soda pannor avses de siir-

skilda pannor inom skogsindustrin i vilka främst restprodukter fri111 massa-

produktionen fiirbriinns för kemikaliet1tervinning och energiiindamtil. Mot-

svarande pannor finns i sulfitmassaindustrin och brukar inom den industrin 

beniimnas lutpannor. Avdraget blir omfatta iiven dessa pannor. Däremot an-

ser jag inte att det finns skiil att generellt undanta briinsle som anviinds i in-

dustrins panmir för framstiillning av fö1ga, hetvatten eller liknande för ener-

giöverföring. 

I detta sammanhang kan niimnas att enligt vad jag erfarit avser MIA att i 

sitt slutbetiinkande behandla frt1gan om ekonomiska styrmedel för att be

griinsa utsliipp fr{m industriella processer. Jag iir diirför inte beredd att nu ta 

slutlig stiillning till fri1gan om de industriella processernas framtida svavelbe

skattning. 

Enligt 2.+ ~ första stycket g) första ledet EL frtr avdrag göras för skatt pii 

briinslc som förbrukats för framställning av bensin eller energiskattepliktigt 

briinslc. :VllA har föreslagit att avdrag frir göras för skatt pf1 svavel i olja som 

förbrukats för framstiillning av for svavelskatt skattepliktig olja. N{1gon mot

svarande avdragsriitt har cfaremot inte ansetts behövlig för skatt p<i svavel i 

kol och torv. dtersom siidana briinslen inte framstiills utan impmteras eller 

utvinns inom landet. Avdrag för skatt p{1 svavel i olja medges sMedcs inte 

enligt förslaget för tillverkning av andra briinslen iin s<ldan olja som iir skatte

pliktig enligt lagen om svave\skatt. t.ex. fotogen och oljor med en svavelhalt 

om högst ll.1 r;;. Inte heller medges skatteavdrag för tillverkning av bensin. 

En stor del av raffinadniernas briinsldtg[111g sker emellertid för just bensin

tillverkning. Svavclskatten kommer diirfor enligt utredningens förslag att 

del\·is belasta raffinaderihränsle. Enligt MIA avser utredningen att ilter

komma till fnig.an om beskattningen av raffinaderibriinsle i slutbetiinkandet. 

niir man har utrett konsekvenserna för raffinaderibranschen av en beskatt

ning. \'id nu angivna förhitllanden anser jag det inte vara motiverat att nu 

införa ett avdrag som begränsar avdragsriitten för svavelskatt som belastar 

raffinaderihriinslc. I syfte att iiven s{1clant bränsle som anviinds för framställ- 168 



ning av icke skattepliktig olja. dvs. olja med en svavelhalt pi\ hiigst 0,1 vikt- Prop.1989/90:111 
procent. skall vara avdragsgillt biir besUimmelsen - i avvaktan p:1 :'vtlA:s 

sti\llningstagande i slutbL'tiinkandet - ges en ni\got annorlunda utformning 

än motsvarande avdragsbestiimmelse i EL. Detta innebiir säledes att avdrag 

fiir göras för svavelskattcn pa briinsle sum anv;\nds för framsUillning av ben-

sin eller s[1dant briinsle som anges i I * 3 lagen om svawlskatt. dvs. motor-

brännolja och eldningsolja. 

Jag anser i likhet med flera rcmissinstanser att det iir angeläget att be

gränsa svavclutsliippen fran sjöfarten. Åtgiirder avseende sjöfartens svavel

utsliipp bör utformas i ett internationellt samarbete om nagon miljöeffekt 

skall kunna ntis. S<i länge internationella överenskommelser saknas är det 

inte motiverat att belasta s.k. bunkerolja med svavelskatt. Dessutom anser 

jag att ~1IA:s fortsatta överväganden i denna fråga bör avvaktas. 

3.6.4 Återbetalning m.m. aY sYaYclskatt 

Mitt förslag: Har utsläpp av svavel begriinsats medger RSV efter an
sökan av den skattskyldige aterbetalning med 30 kr per kg svavel i för
hi"illandc till hur mycket utsHippet har minskat. En möjlighet till kom
pensation ges för den som inte är skattskyldig och som har begränsat 
svavelutsliipp. 

MIA:s förslag: Utredningen har föreslagit en siirskild avdragsbestämmelse 

för svavelskatt p~i olja. kol och torv. som innebiir att avdrag far göras med 

30 kr per kg svavel som genom reningsMgiird eller genom bindning i n{1gon 

produkt eller i aska visas ha avskilts i samband med förbrukning av skatte

pliktigt br;insk. 

Rcmissinstanserna: Stockholm Energi noterar att en oljeanvändare 

tvingas betala en viss svavclskatt iiven om han skulle lyckas rena bort allt 

svavel. Detta beror på all skatten iir 30 kr per 1113 olja oeh tiondels viktpro

cent svavel. medan avdraget iir 31l kr per kg renat svavel. Skatten blir högre 

Lin 30 kr per kg renat svavel. eftersom oljan~ densitet iir mindre än ett. Denna 

effekt förstiirks av avrundningsregeln i förslagets 2 *·Enligt Viirmn•abförc-
11i11gt.>11 bör en faktisk skattefrihet föreligga d;I inget svavelutsliipp sker. För

eningen avstyrker dLirför utredningens förslag till niv{1 för restitution och fö
reshlr i stiillct. med hiinsyn till att oljans densitet iir lägre än I. att restitution 

sker med 33 kr per kg svavel vid utredningens skatteniv?1. 

Skälen för mitt förslag: Till skillnad frt111 vad som giillcr i fd1ga om koldi

oxidutsliippcn kan svavelutsliippen fr{111 förbränning av kol. torv och olja 

med en ekonomisk rimlig teknik minskas genom i1tgiirder före. under eller 

efter förbränningen. Minskning kan ske t.ex. genom att rökgaserna renas 

genom olika {1tgiirder. Har svavlet avskilts genom reningsMgärd eller genom 

bindning i n{1gon produkt eller i aska vid förbrukning av skattepliktigt 

bränsle bör detta tillgndnriiknas den skattskyldige. Den avdragsbcstiim

melse MIA fiiresli1r avviker emellertid fdn de befintliga avdragsbestämmel

ser som finns inom punktskattclagstiftningen. Utredningens förslag i denna 

del innebiir att skatten tas ut p[1 det svavel som finns i briinslet t.ex. vid leve-
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ranstillfället till oregistrerad köpare eller vid egenförbrukning, medan av- Prop. 1989/90: 111 
draget skall göras i förhftllande till den mängd svavel som har avskilts genom 

reningsåtgiird vid förbriinningen. I likhet med vad som sagts i avsnitt 3.2.4 

om koldioxidskatten anser jag att det iir lämpligare att skatten kommer den 

skattskyldige till godo genom ett återbetalningsförfarande. om svavel har av-

skilts i samband med förbrukning av skattepliktigt bränsle. Det ankommer 

därvid på den skattskyldige att visa att han har riitt till sadan återbetalning. 

För den förbrukare som inte är skattskyldig och som har begriinsat svavel uts-

läppet föreslås ett kompensationsförfarande som ger en motsvarande möj-

lighet för denne att få tillbaka den skatt som belastar bränslet. I avsnitt 3.2.4 

har behandlats lagrådets påpekanden i fdtga om utformningen av kompensa-

tionsbestämmelser i koldioxidskattelagen. Lagrådet har lämnat motsva-

rande synpunkt betriiffande kompensation enligt lagen om svavclskatt. I lik-

het med vad som gäller kompensation enligt den lagen kan kompensation 

enligt lagen om svavelskatt erhällas av framför allt srrnHörbrukare som inte 

uppfyller kraven för att registreras som skattskyldig. 

Stockholm Energi och Yiirmeverksföreningen har i sitt remissvar anfört 

att underlaget för ;\terbetalning eller kompensation bör höjas fdn föreslagna 

30 kr till 33 kr per kg svavel. Jag har i avsnitt 3.6.2 föreslagit att skattesatsen 

på svavel i olja bestäms till en lägre nivä än den av MJA föreslagna. Jag anser 

att nämnda synpunkter därigenom har blivit tillgodosedda. 

Såsom p~tpekats i avsnitt 3.2.4 får det ankomma pä RSV att efter samriid 

med naturviirdsverket närmare utforma rekommendationer om hur miitning 

bör göras av I.ex. svavelinnehttllet i de rökgaser som bildats vid förbriinning 

av ett skattepliktigt briinsle. Antag att miitningen visar att en skattskyldig 

har minskat utsliippet av svaveloxider vid förbrukning av olja med 20 ~'"- i 

förhMlande till svavclinnchttllet före vidtagen reningsfttgiird eller bindning i 

produkt eller aska. Det bekipp som skall i1terbetalas bör di! beräknas utifrim 

svavelinnehMlet. Antag att oljan har en svavelhalt av 0.3 viktprocent och att 

densiteten iir 0.9 ton per 1113. Fn sädan olja innehåller säledes (0.003 x 900 

kg=) 2,7 kg svavel per m'. Om 20 1.:( av den svavelmiingden inte sliipps ut 

kan iiterbctalning ske med (2WH· x 2.7 kg svavel per m' x 30 kr per kg=) 

16.20 kr per m3. Av administrativa skiil bör dock en griins införas för vilka 

belopp ~om skall kunna betalas ut av RSV. Jag anser därvid att en lämplig 

griins iir I 000 kr per kalenderkvartal. Understiger det sammanlagda belop

pet denna nivt1 skall stiledes ingen äterbetalning eller kompensation ske för 

kalenderkvartalet. 

Är himnade uppgifter oriktiga eller felaktiga kan utbetalt belopp- på mot

svarande siitt som föresliis giilla för koldioxidskatten - f1terkriivas inom en 

fcmftrspcriod (se avsnitt 3.2.4). 

3. 7 Nedsiittning av allmiin energiskatt 

3. 7. I Industriell tilh-erkning 

Mitt förslag: Koldioxidskatten på andra briinslcn iin bensin skall ingi1 
i underlaget för industrins nedsättning av skatt pi"t energi. 
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MIA:s och EL 90:s förslag övcrensstämmer med mitt. 

Remissinstanscrna: Flertalet av de remissinstanser som behandlar nedsätt

ningsreglerna anser att n<lgon form av nedsiittning behövs för den energiin

tensiva industrin och att denna ocks;'1 skall giilla för koldioxidskatten.Ni1gra 

remissinstanser anser dock att nedsiittningsreglcrna bör utformas sil att de 

stimulerar till encrgihushtillning och minskade koldioxidutsläpp. 

Bakgrunden till mitt förslag: Ilar elkraft eller bränsle förbrukats vid in

dustriell tillverkning tas enligt 2 S första stycket lagen ( 1974:992) om nedsätt

ning av allmän energiskatt (NEL) den allmänna energiskatten ut med sådant 

belopp att skatten inte överstiger 3 <:-( av de tillverkade produkternas försälj

ningsvärde fritt fabrik. Det är RSV som skall besluta om denna nedsättning. 

Vid bedömningen av skattebelastningen tas enligt 3 § NEL hänsyn endast till 

den genomsnittliga storleken av skatten i förhållande till försäljningsvärdet 

för företagen inom en bransch eller för grupp av företag med likartad till

verkning. 

Enligt 2 § andra stycket NEL kan regeringen medge nedsättning för visst 

företag utöver vad RSV kan besluta om. Ansökan görs hos finansdeparte

mentet. Som förutsiittning för nedsättning giiller att särskilda skäl föreligger. 

Regeringens beslut för de senaste t1ren har inneburit att den sammanlagda 

energiskatten för elkraft och briinslen har begränsats till 1,7 % av de tillver

kade produkternas faktiska eller beräknade försäljningsvärde fritt fabrik. 

Enligt besluten fär hela energiskatten pa elkraft. kolbränslen. gasol och na

turgas beaktas vid beriikningen av skattebelastningen. För olja gäller att en

dast 291 kr per m' av den allmänna energiskatten för beaktas. Den särskilda 

skatten p[1 olja och kol far inte beaktas. Nedsiittningen omfattar främst ce

ment-, kalk- och tegelindustrin, massa- och pappersindustrin. järn- och stal

industrin samt kemi- och gruvindustrin. Regeringen beviljade år 1988 och 

1989 drygt IUU industriföretag nedsiittning av den allmiinna energiskatten. 

Nedsättningen uppgick till ca 700 milj. kr. per <ir. 

Skälen för mitt förslag: Möjligheterna att p;i kort sikt reducera koldioxid

utsläppen :ir hegriinsade. En koldioxidskatt p{1verkar de energiintensiva 

företagens internationella konkurrenskraft pii samma sätt som den allmiinna 

energiskatten. MIA och EL 90 har framh;illit att koldioxidskatten bör ingii 

i nedsiittningsunderlaget i avvaktan pil att motsvarande ;ltgiirder avseende 

koldioxidutsHipp genomförs i den svenska industrins viktigaste konkurrent

länder. Od finns diirför, enligt min rm:ning. skiil att tills vidare li1ta kol

dioxidskatten ingii i det beskattningsunderlag som omfattas av nedsiittnings

reglerna. En sådan lösning har oeks<I accepterats av flertalet remissinstanser. 

Jag föresbr därför att bestämmelserna i NEL iindras si1 att den koldioxid

skatt som utgfa pi1 sadant bränsle som avses i I *första stycket lagen om kol

dioxidskatt ocks{1 far ingfi i underlaget för industrins nedsättning av skatt. 

Enligt MIA och EL 90 kan olika skiil anses tala för en mer genomgripande 

föriindring av nuvarande nedsiittningssystem. En sädan föriindring av ned

siittningsreglcrna bör d{1 enligt EL 90 fi.iregäs av ett särskilt utredningsar

bete. Flera remissinstanser har haft synpunkter p{1 de nuvarande nedsiitt

ningsreglernas utformning. Enligt min mening finns det starka skäl för att 

göra en fullstiindig översyn av den energiintensiva industrins skattenedsätt

ningsrcglcr. En särskild utredare bör tillkallas för detta iindamål. 

Prop. 1989/90:111 
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3. 7 .2 Yrkesmässig växthusodling 

Mitt förslag: Koldioxidskatten på andra bränslen än bensin skall tas 
ut efter en skattesats som svarar mot 15 ',{ av den skattesats som gäller 
enligt lagen om koldioxidskatt för s[1dant briinsle som används för 
växthusuppviirmning. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 1 * NEL tas allmän energiskatt ut på elkraft 

och bränsle. som anviinds för viixthusuppvärmning vid yrkesmässig växthus

odling enligt en skattesats som svarar mot 15 <;( av den skattesats som gäller 

enligt EL. Skälet till denna nedsättningsbestiimmelse är att svenska träd

giirdsodlare har ansetts möta konkurrens pii den svenska marknaden från 

utliindska odlare. som i sina hemländer far ekonomiskt stöd i olika former. 

Enligt EL 90 uppgick denna nedsiittning till 87 milj. kr. 1988. 

De skäl som föranlett införandet av denna nedsättningsregel kan även an

föras dä det gäller koldioxidskattens inverkan på de svenska trädgårdsodlar

nas konkurrenskraft. Jag anser det diirför vara skiiligt att iiven koldioxid

skatten pi1 andra bränslen än bensin tills vidare skall fä tas ut efter en skatte

sats som svarar mot 15 <;>~, av den skattesats som giiller enligt lagen om kol

dioxidskatt för sådant briinsle som används för växthusuppvärmning vid yr

kesmässig viixthusodling. Jag föresliir diirför att 1 ~ NEL ändras på detta 

sätt. 

Även när det giiller växthusnäringen finns enligt min mening skäl för en 

översyn av nedsättningsreglerna. Den siirskilda utredare som ser över den 

energiintensiva industrins skattenedsättningsregler. bör diirför även se över 

viixthusnä ringens nedsiittningsregler. 

3.8 Skattebelastning på vissa bränslen 

Med beaktande av förslagen i avsnitt 3.2 om koldioxidskatt. avsnitt 3..l om 

omvandlingen av den siirskilda skatten och avsnitt 3.5. l om siinkta punkt

skatter blir den totala punktskattebelastningen av koldioxidskatt och allmän 

energiskatt resp. bensinskatt som följer av nedanstäende tabell. Till detta 

kommer för vissa bränslen en ökad belastning till följd av svavelskatten. 

Denna varierar och beror på bränslets svavelinnehiill. Dessutom tillkommer 

den mervärdeskatt som införts den I mars 1990 och som beriiknas pä energi

priset. inkl. punktskatter. 
Energiskatten har sttledes beräknats s~t att summan av den allmiinna ener

giskatten och den särskilda skatten har reducerats 50 11. Sänkningen av den 

allrniinna energiskatten på gasol som används för drift av motorfordon iir 

däremot inte procentuell utan sker med 7 öre per liter. Bensinskatten höjs 

med hela den omvandlade särskilda skatten. 6 öre per liter. 

Totalt inne här förslaget att punktskattebelastningen av allmän energiskatt 

11ch koldioxidskatt ökar med t.cx. 1~2 kr per m3 för oljeprodukter i miljö

klass 3. 390 kr per ton för kol. 360 kr per IOOO m·1 för naturgas och med 645 

kr per ton för annan gasol än den som anviinds för drift av motorfordon (jfr 

avsnitt 3.2.2). Däremot ökar inte punktskattebelastningcn nu pft bensin, ef
tersom skatten redan har höjts den I januari 1990. 
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'rabcll Punkiskattehelastning (cxkl. srn\•elskatll på ,·issa bränslen 

Br~inslcslagi 
enhet 

Oljeprodukter/m-1 

Energiskal\ 
resp. ben
sinskatt 
inkl. om
vandlad siir
skild skatt 

kr 

- miljöklass I 190 
- miljiikl<1ss 2 390 
- miljöklass 3 540 
Kol/ton 230 
Naturgas/1000 nr1 175 
Gasol 
- för drift av motorfordon/I 0,85 
- annan/ton 105 
13ensinil 
- oblvad 2.40 
- bly~1d 2.64 

Koldioxid
skal\ 

kr 

720 
7211 
720 
620 
535 

0.40 
750 

0.58 
0.58 

Total ska\tc
helastning 

kr öre/kWh 

910 9 ~ 
l 110 11,6 
l 260 l2.1r 

S50 l l.4 
710 6.6 

1.25 18,4 
855 6,7 

2.'JH 34.2 
3.22 35.H 

Fotnot: · 12 iin:ikWh avser en gl·nomsnit1lig beskattning for tunna och tjocka 
ddningsoljor. Skatteintervalkt ligger inom 11.8- 12.7 örcikWh. 

3.9 Den särskilda varuskatten 

3.9.1 Kemisk-tekniska preparat 

Mitt förslag: Den siirskilda varuskatten p;1 kemisk-tekniska preparat 
slopas. 

KIS:s förslag överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanserna: D.: som har yttrat sig i denna dd har tillstyrkt försla

get. RSV har framhällit att beskattningen av kemisk-tekniska preparat ger 

upphov till avs.:värda tillämpningsprohkm. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt lagen (I 9.f I :251) om särskild varuskatt 

(LSV) utgi'1r skatt pii omsiittning och införsel av bl.a. vissa för personligt 

bruk avsedda kemisk-tekniska preparat (kosmetika). De skattepliktiga va

rorna anges i en bilaga till LSV. Varorna i bilagan iir systematiserade under 

sina rt.:sp. tulltaxcnummcr. I förteckningen finns angivet vilka varor under 

resp. tulltaxenummer som undantagits frän skatteplikt. Härutöver iir även 

varor som bereds av apotek for försäljning enligt recept av liikarc. tandlii

kare eller veterinär undantagna från skatten. Skatten på kemisk-tekniska 

preparat utgär med 50 t;·C. av varans beskattningsvärde. Ett preparats beskatt

ningsvärde iir lika med det pris som den skattskyldige i allmänhet betingar 

sig för varan vid försäljning till detaljhandlare (huvudregeln). Förekommer 

ingen försiiljning till detalj handeln. t.ex. vid forsiiljning till grossist eller di

rekt till konsument. skall heskattningsvärdet bestämmas utifrån ett antaget 

pris till detaljhandlare. Beräkning av beskattningsvärdct sker i dessa fall en

ligt nägon av de två hjiilprcgler som RSV anvisat. I varans pris räknas inte 
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skatkns belopp eller mervärdeskattcn in. Som beskattningsvärde för inte an- Prop. 1989/90: 111 
ges pris som gäller endast för en mindre betydande del av den skattepliktiga 

försiiljningcn. Skatteuppbiirden fritn den särskilda varuskatten pi1 kcmisk-

tekniska preparat var t1r 1989 491 milj. kr. Antalet sbttskyldiga var 152. 

Skälen för mitt förslag: Tillämpningen av LSV, i den del lagen behandlar 

kemisk-tekniska preparat. medför avsev[irda svärigheter s~1viil för den skatt

skyldige som för RSV. Tillämpningssv:"1righcterna besti1r dels i att avgöra om 

ett preparat iir skattepliktigt eller inte och dels i att faststiilla bcskattnings

värdct. Fritgan huruvida ett preparat iir skattepliktigt eller inte uppkommer 

i första hand niir en ny produkt introduceras pit marknaden. Fragor om skat

teplikt kan dock uppkomma iivcn niir det gäller produkter som redan finns 

i handeln. Skatteplikten för pudcrkriimer och smink iir t.ex. anknuten till 

preparatets pudersubstans. Innehäller ett sådant preparat högst fem viktpro

ccnt pudcrsubstans iir det skattefritt. För att kunna faststiilla skatteplikten i 
dessa fall kriivs ofta en laboratorieundL'rsökning av produkten. Produkter 

som för konsumo:nten ter sig likviirdiga, t.ex. tvä pudcrkriimer. kan sitledes 

komma att fä olika skattemässig bi: handling bo:roende pii produktens puder

substans. Sv;lrigheterna att bestfönma ett riktigt beskattningsviirde kan 

<)cks~I vara avseviirda. Ro:geln för bL"riikning av beskattningsviirdct tillkom 

vid en tid då de tksta kemisk-tekniska preparat s{tldes frtm tillverkaren eller 

importören diro:kt till parfymaffären. I dag siiljs preparatL'n ofta till stora va

ruhusko:djor eller via grossister. En allt större del av försäljningen sker nu

mera oeks<I direkt till konsument, t.o:x. genom postorderförsiiljning. De 

hjiilpreglcr som RSV har utformat för beriikning av heskattningsviirdct i 

ovanniimnda situationa har visat sig vara svära att tilHimpa. De p<I markna

den allt vanligare för..: kommande rabatterbjudandena och "'gi1Vorna"' bidrar 

nckst1 till att försvi1ra heräkningo:n av beskattningsviirdet. Sviirigheterna med 

s[iväl skattepliktsbedömningen som hestiimmandet av det rätta beskattnings

viirdet medför att RSV. för att det nuvarande beskattningssystcmet skall fun

gern p{1 ett fullt tillfredsstiillande siitt, mi1ste ha möjlighet att avsiitta stora 

resurser och stort kunnande för kontroll 111.111. av LSV:s tilliimpning pa detta 

omriidc. 
Den nuvarande bcskattningsformen för kemisk-tekniska preparat iir sitlc

des förenad med avsi:viirda svärighekr. Statens intäkter från skatten iir 

dock, som KIS p<lpekat, av sädan storlek att skatten inte utan mycket goda 

skiil kan avskaffas. KIS har emellertid konstaterat att problem med bo:skatt

ningcn av kemisk-tekniska preparat skulle kvarsti1 iiven om en annan be

skattningsform skulle viiljas. KIS har vidare anfört att beskattningen av ke

misk-tekniska preparat ursprungligen motiverats av dess karaktiir av lyx. Ett 

flertal av de skattepliktiga produkto:rna. t.ex. di:odorantcr och vissa 

hi1rvärdsprodukter. torde numera i likhet mo:d de skattefria produkterna tvi1l 

och tandkriim uppfattas som nödviindiga hygienprodukter. Det finns si1ledes 

enligt min mening tungt vägande sk:il att utvidga do:t skattefria omrttdet till 

att avse iivcn dessa produkter. Skatteintäkterna fri'm deodoranter och 

hårvardsprodukter uppgitr till drygt 50 (:,;-, av de totala skatteintäkterna frim 

kemisk-tekniska preparat. Om dessa produkto:r skulle undantas fran be

skattning skulle inkomsterna av skatten bli av s[1dan relativt blygsam storlek 
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att ett slopande av skatten pii hela det aktuella området framst<lr som rimligt. Prop. 1989/90: 111 
Till detta synsiitt bidrar ocks[1 det förhidlandct att en växande del av försälj-

ningen av dyrare kemisk-tekniska preparat sker skattefritt i samband med 

utlandsresor. Med hänsyn till de tilliimpningssvi1righeter som jag tidigare 

nämnt och vad jag anfört i övrigt delar jag KIS uppfattning att den särskilda 

varubeskattningen av kemisk-tekniska preparat biir slopas. Jag anser att 

skattens slopande bi\r komma konsumenterna till del genom s1inkta priser p[1 

de kemisk-tekniska preparat som efter ikrafttriidandct blir fria fdn siirskild 

varuskatt. Jag avser diirför att föreslii regeringen att ge statens pris- och kon-

kurrensverk i uppdrag att inför skattens slopande föranstalta om en särskild 

prisövervakning pi1 detta omri1de. 

3.9.2 Choklad och konfektyrer 

Mitt förslag: Den siirskilda varuskatten p[1 choklad- och konfektyrva
ror samt vissa söta kex, smäkakor och wafers slopas. 

KIS:s förslag iiverensstiimmcr med mitt. 

Rcmissinstanscrna: De som har yttrat sig i denna del har tillstyrkt förslaget 

eller lämnat det utan erinran. Ge11erult111/styrdse11 har påpekat att som en 

konsekvens av att LSV upphävs bör även lagen ( J 968:361) om avgift vid in

försel av vissa bakverk samtidigt upphiivas. Starc11s jordbruks11ämnd har an

fört att om den siirskilda beskattningen pi1 detta omr;lde slopas bör de upp

gifter som {!ligger RSV enligt lagen (1967:340) om prisreglcring på jordbru

kets omdde och förordningen ( 1981 :639) om utjämning av industrins kost

nader för jonlbruksriivaror iiverföras till statens jordhruksnämnd, eftersom 

niimnden administrerar övriga utjämningsavgiftcr och utjiimningsbidrag. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt LSV utg{1r skatt på omsiittning och in

försel av vissa choklad- och konfektyrvaror tillhörande tulltaxenummer 
17 .04, 18.06 lH.:h 21.06 samt vissa söta kex, s111{1kakor och wafcrs tillhöriga 

tulltaxenummer 19.05. De skattepliktiga varorna anges i den tidigare 

nämnda bilagan till LSY. För de skattepliktiga produkterna utg{ir skatt med 
5 kr. per kg av varans netwvikt. Skatteuppbörden var under är 1989 417 
milj. kr. Antalet skattskyldiga var 154. 

Skälen för mitt förslag: Den siirskilda varuskatten på choklad- och konfek

tyrvaror samt vissa siita kex, smilkakor och wafers är inte helt konkurrens

neutral. Vissa produkter. vilka för konsumenten kan tyckas vara likartade 

dem som beskattas, iir undantagna fri111 beskattning. Skatteplikten omfattar 

enligt LSV t.ex. vissa livs1m~delsprodukter innehållande kakao (chökladsäs 

och frukostflingor m.m.) mC"dan andra livsmcdelsprodukter är undantagna 

från skatteplikt (glasspulver, glasspasta, puddingar och andra liknande efter

rätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda 

för framstiillning av pudding eller annan liknande efterrätt eller dryck). 

Detta förhiillande kan för knnsumentcn framstä som svårförståeligt och det 

kan ocksä ge upphov till griinsdragningsproblem. I detaljhandcln finns nu

mera ett stort antal produkter som konkurrerar med de beskattade varorna. 

Framför allt kan s.k. snacks. dvs. potatischips, jordnötter och popcorn 175 



m.m., sägas vara en konfektyr och wafers n~lrståcnck varugrupp. Dessa om- Prop. 1989/90: 111 
fattas för niirvarande inte av nilgon punktbeskattning. Fri1gan har dock be-

handlats i skatteutskottet med anledning av motioner om den siirskilda varu-

skatten. Skatteutskottet ansi1g dä fragan vara förtjänt av viss uppmärksam-

het iiven om inga ätgiirdervidtogs (SkU 1977178:36). Den siirskilda varuskat-

ten pf1 choklad- och konfektyrvaror samt vissa söta kex, småkakor och wa-

fers tillkom av statsfinansiella skiil samt av hänsyn till det önskvärda i att 

dämpa konsumtionen av sötsaker. Motsvarande överväganden torde även 

kunna motivera en beskattning av snacks. Även det förhållandet att snacks 

och vissa former av choklad- och konfektyrvaror utgiir substitut talar för en 

s<idan beskattning. Beskattningen skull..: kunna ske inom ramen för den siir-

skilda varuskatt..:n. !\fot en beskattning av snacks talar, s{1so111 KIS anfört. i 

första hand att sv[1rllista avgriinsningsproblem kan befaras. Varugruppen lå-

ter sig i m<inga fall inte helt liitt skiljas från vissa bröd- och potatisprodukter 

som det inte finns n{1gra biirande skiil att punktbeskatta. Mot en beskattning 

talar ocks<i de relati\"I blygsamma intiiktcr som en beskattning skulle med-

föra. Under :1r 1987 uppgick snacksförsäljningen i Sverige till ca 900 milj. kr. 

En beskattning av snacks som i skattebelastning motsvarar beskattningen av 

choklad- och konfektyrvaror skulle, vid oförändrad konsumtion, inbringa ca 

60 milj. kr. per fa till statskassan. D..:t förhållandet att denna varugrupp inne-

h<iller en rad (ilika produkter som skiljer sig fr{m varandra ifr{iga om vikt etc. 

torde dessutom m..:dföra svärigh..:ter s~1vitt avser den tekniska utformningen 

av en punktskatt. Vissa av de konkurrensneutralitets- och griinsdragnings-

problcm som jag berört skulle eventuellt kunna minskas genom förändringar 

i den befintliga lagstiftningen. Andra är emd\ertid av sådan natur att de kan-

ske inte ens genom genomgripande reformer kan lösas. Med hänsyn hiirtilL 

samt mot bakgrund av att jag anser det angdiiget att antakt punktskatter 

minskas. finner jag i likhet med KIS det motiverat att föreslå ett slopande 

iivcn av den siirskilda varubeskattningen av choklad- och konfektyrvaror 

samt \"issa siita kex. smf1kaknr och wafers. Skattens slopande bör komma 

konsumenterna till del varför jag även pä detta omri1de avser att föreslil rege-

ringen att ge statens pris- och konkurrensverk i uppdrag att inför skattens 

slopande föranstalta om en särskild prisiivcrvakning p[1 detta omrt1de. 

S[1som g.encraltullstyrelsen päpekat bör iiven lagen om avgift vid införsel 

av vissa bakverk upphiivas niir den siirskilda beskattningen av choklad- och 

konfektyrvaror samt vissa söta kex. smi1kakor och wafers slopas. Denna 

chokladutjlimningsavgift har till uppgift att fördyra importvarorna på samma 

sätt som den siirskilda varuskatten fördyrar inhemska. i sig inte varuskatte

belagda. bakverk Yari anviints varuskattcbdagda chokladmassor. Jag förc

slin (farför att denna lag upphör att g~illa när den särskilda varuskatten slo

pas. 
Förslag..:t att slopa den siirskilda varuskatten pil detta omd1de innebär att 

vissa smärre iindringar måste göras i lagen om prisn:glering pt1 jordbrukets 

omr~1de och i förordningen om utjiimning av industrins kostnader för jord

bruksrt1varor. Eftersom denna lagstiftning för niirvarande iir föremi1l for 

stora förhndringar far reg..:ringen senare ~1terkomma till nu aktuella följd-

iindringar. Jag har i denna friiga samrätt med chefen för jordhruksdeparte-

mentet. 
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3.10 Dryckesskatten på läskedrycker och bordsvatten 

Mitt förslag: Dryckesskatten p(1 Hiskcdryckcr och bordsvattcn slopas. 

KIS:s förslag ÖVL'rensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanscrna har lämnat förslaget utan erinran eller tillstyrkt försla

get. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt lagen ( 1977:306) om dryckesskatt skall 

skatt erliiggas till staten vid omsättning inom landet och vid införsel av bl.a. 

läskedrycker. Skatten p(1 hiskedrycker utgår per liter med 40 öre för kolsyrad 

läskedryck och med 20 öre för annan läskedryck. Skatteuppbörden från 

liiskedrycker och bords vatten var under budgetåret 1987/88 I 8 I milj. kr. An

talet skattskyldiga för malt- och läskedrycker var 34. 

Skälen för mitt förslag: Skatt pa läskedrycker infördes I 940. Utform

ningen av denna beskattning har i huvudsak varit oförändrad allt sedan dess 

tillkomst. Skatten på liittöl avskaffades under år 1988 bl.a. med hänsyn till 

önskemalet att styra över konsumtionen till alkoholsvagare produkter. Lätt

ölet iir en vanlig mfrltidsdryck och det kan därför frän konkurrenssynpunkt 

anses angeliiget att andra vanliga måltidsdrycker crhMlcr en med lättölet lik

artad skattemässig behandling. Så är för närvarande inte fallet efte.rsom s.k. 

bordsvatten beskattas i enlighet med vad som gäller för läskedrycker. Ett 

slopande enbart av dryckesskatten på bordsvatten torde dock komma att 

medföra vissa gränsdragningsproblem. Härvid tänker jag i första hand på det 

förh<lllandct att det finns olika former av smaksatt bordsvatten på markna

den. Dessa produkter liiter sig inte alltid helt l~itt skiljas från läskedryckerna. 

Uiskedryckcr kan. i motsats till lättöl och bordsvatten, inte entydigt anses 

som en m{tltidsdryck. De konkurrensncutralitetsskäl som jag tidigare angivit 

kan därför inte ensamt motivera ett slopande av skatten på läskedrycker. En 
med läskedrycker konkurrerande produkt är emellertid drycker som fram

ställs frän automater av s. k. postmixtyp. Sådana drycker omfattas inte av 

dryckesskatten, och en beskattning av si1dana drycker skulle bli komplice

rad. Konkurrenssnedvridningen torde från teknisk synpunkt bäst lösas ge

nom att iiven bskedrycker befriades från dryckesskatt. Jag anser således i 

likhet med KIS att skiil föreligger för att slopa dryckesskatten på såväl bords

vatten som liiskcdrycker. Jag förutsätter att slopandet av dryckesskatten slår 

igenom på dessa dryckers konsumentpris. 

3.11 Videoskatten 

Mitt förslag: Skatten på videobandspelare slopas. 

KIS:s förslag överensst~immer med mitt. 

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller liimnat det utan erinran. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt lagen (1982: 1200) om skatt pä video-

12 Riksdagen /989i90. I sam/. Nr/// 
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bandspelare skall videoskatt betalas vid omsättning eller uthyrning inom Prop. 1989/90:111 
landet eller vid införsel till landet av videohandspelare, inbegripet videotu-
ncrs och videomoniton:r med inbyggd utrustning för inspelning eller återgiv-

ning av videosignaler. Videoskatt utg:h med 600 kr. per bandspelare. Skatte-

satsen är oberoende av priset på bandspelaren och det är utan betydelse om 
bandspelaren iir ny eller begagnad när sk<:ttskyldigheten inträder. Skattein-

täkterna för {1r 1989 uppgick tili 185 milj. kr. Antalet skattskyldiga var 24. 
Skälen för mitt förslag: Skatt på videobandspelare infördes 1983. Införan

det av skatten för ses mot bakgrund av de öwrgripande ekonomiska åtgärder 

som den da nytillträdda regeringen företog under slutet av 1982. Punktskat
ten pfa videobandspelare tillkom inte i syfte att styra konsumtionen utan fick 
i första hand ses som en intäktskiilla för staten. Jag anser att det nu finns 
ekonomiska möjligheter att slopa skatten. För att skatten slopas talar det 

generella önskemalet att minska antalet punktskatter i samband med att 
skattesystemet nu reformeras. Slopandet av skatten bör komma konsumen

terna till del genom siinkta priser p~1 videobandspelare. I likhet med vad jag 

anfört beträffande slopandet av den särskilda varuskatten avser jag att före
slå regeringen att ge statens pris- och konkurrensverk i uppdrag att genom

föra särskild prisövervakning p~1 detta område när skatten slopas. 

3.12 Kassettskatten 

Mitt förslag: Skatten på kassettband slopas. 

KIS:s förslag överensstiimmer med mitt. 
Remissinstansema har tillstyrkt förslaget eller liimnat det utan erinran. 

Stijielsen Si·enska Filminstitlllet har anfört att om filmområdet beliiggs med 
merviirdcskatt samtidigt som kassettskatten avskaffas uppkommer frågan 
om hur Filminstitutets verksamhet skall finansieras. Si·eriges Videodis1ribt1-
rörers Förening och Sl't'nska Teaterförbundet har framhällit att lagen om 
skatt pä vissa kassettband bör ersiittas av en civilrättslig avgift på tomkasset
ter. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt lagen ( 1982:691 lom skatt pa vissa kas
settband ( LSK) skall skatt erläggas vid omsättning eller uthyrning inom 

landet eller vid införsel till landet av inspelade eller oinspclade videokassett
band och oinspelade ljudkassettband. Kassettskatten för videokassettband 

är 15 kr. per band och för ljudkassettband I kr. 50 öre per band. Skattesatsen 

är densamma oavsett bandets spcltid. Avdrag medges i deklarationen 

bl.a. för skatt som redovisats pa band för vilka sädan avgift som avses i 1982 
ii.rs film- och videoavtal. med de ändringar och tillägg som följer av den 22 
december 1988 slutet avtal. erlagts till stiftelsen Svenska Filminstitutet. Av

giften till Svenska Filminstitutet, SFl-avgiften, betalas bl.a. av den som be
driver yrkesmässig uthyrning av videogram och utgår för de videogram som 

utges genom att föras ut i handeln för uthyrning till kunder för enskilt bruk. 
Avgiften iir 60 kr. för varje videogram som innehåller en Iilngfilm enligt sär

skilt angiven definition. För videogram som innehi\ller en kortfilm är avgif- 178 



ten 36 kr. För videogram som siiljs utgår fr.o.m. do.:n 1 juli 1989 SFl-avgift Prop. 1989/90: 111 
med 20 kr. Avgiftsmedlen skall finansiera verksamhet vid Svenska Filminsti-

tutet. I LSK finns bestiimmclser om kompensation. Dessa riktar sig till si1-

dana som inte är registrerade hos RSV och som betalar SFl-avgift till 

Svenska Filminstitutct. Kompensation utglir med belopp som motsvarar den 

kassettskatt som erlagts för bandet. Ansökan om kompensation görs hos 

RSV. Skatteintäkterna för är 1989 uppgick till 165 milj. kr. Antalet skattskyl-

diga var 184. 
Skälen för mitt förslag: Kassettskatten infördes 1982. f propositionen 

1981/82:159 där den nya skatten föreslogs angavs att den kraftigt ökande 

hemkopieringen av musik och bild lett till förföng för riittighetsinnehavare 

av olika slag genom att deras verk och prestationer utnyttjades pil ett siitt 

som inte varit avsett. Kopieringsverksamheren ans:'igs ocksii försämra möj

ligheterna till ett brett utbud av musik pii fonogram samt kulturpolitiskt an

gelägen film- och videoproduktion. Departementschefen ansåg att dessa ne

gativa verkningar av hemkopieringen skulle kompenseras genom direkt eko

nomisk ersättning till grupper av rättighctsinnchavare och genom andra in

satser pii bl.a. musik- och filmomri1dena. Kassettskatten skulle skapa ekono

miskt utrymme för dessa iitgärder. Departementschefen ansåg ocksft att en 

beskattning av kassettband var motiverad av statsfinunsiclla skäl. Riksdagen 

ställde sig bakom dessa uttalanden (rskr. 1981/82:359). 
Ljud- och videokassettband punktbeskattas i flera andra europeiska län

der. Niirliggande liinder som Danmark och England har dock inte ni1gon så

dan beskattning. Skattesatsen är högre i Sverige iin t.ex. i Västtyskland. Det 

förhållandet att det i näriiggande länder går all köpa kassettband skattefritt 

eller med en väsentligt lägre skattebelastning har, enligt uppgifter som KIS 

inhämt;it frän branschen, medfört en ökad smuggling av kassettband. Upp

gifter som KIS inhämtat från tullverket och RSV bekriiftar i viss mån bran

schens uppfattning. De insmugglade kassetthanden kan sedan siiljas på den 

svenska marknaden till ett väsentligt liigre pris iin vad som annars iir möjligt. 

Förhällandct är till förfäng för den seriösa handeln med kassettband. Smugg

lingen innehiir också att tullmyndigheten 1rnlste avsiitta inte oväsentliga re

surser för hckiimpning av densamma. 

Såsom jag tidigare anfört var det huvudsakliga motivet för införandet av 

kassettskatten att skapa ekonomiska förutsättningar att kompensera rättig

hetsinnehavare av olika slag för att deras verk, till följd av hemkopieringen, 

utnyttjas på ett sätt som inte varit avsett. Enligt LSK medges, såsom jag re

dovisat ovan, avdrag i deklarationen för den skatt som redovisats på video

kassettband för vilka avgift till Svenska Filminstitutct utgått. Videofilm uthy

rarna har säledes möjlighet att avmagnetisera de band som tidigare använts 

i uthyrningsverksamheten och sälja dessa i obeskattat skick till priser som 

väsentligt understiger dem som den vanliga handeln kan erbjuda. 

Skattens utformning har s{ilcdes kommit att medföra vissa konkurrens

neutralitetsproblem. För det fall kassettskatten skall bchi'11las även fortsätt

ningsvis hör ätgärder vidtas i syfte att komma till rätta med de olägenheter 

som jag har beskrivit. Detta torde dock inte kunna ske utan att lagstiftningen 

blir svårtillgänglig. Väsentliga tillämpnings- och kontrollproblem kan ocksit 

förutses. Redan nu medför bestämmelserna om kompensation en belastning 179 



för RSV. Kassettskatten gcr relativt blygsamma statsintäktcr. Skattens andel Prop. 1989/90: 111 
av konsumentpriset har undcr scnare {Jr blivit allt större. Kassettskatten i sig 
kan inte antas bidra till all stLirka upphovsriitten. Skatten utgör enligt min 
mening inte heller en förutsiittning för den kompcnsation till rättighetsinnc-

havare som omnLimndcs i lagmotiven. Det bör finnas andra sätt att kompen-

sera rättighetshavarna enligt de intentioner som riksdagen uttryckt i lagstift-
ningsärendct om kassettskatten. Kopplingen mellan kassettskatten och 1982 

års film- och videoavtal kan inte anses motivera skatten, och ett avskaffande 

av skatten kan enligt min mening inte utgöra ett hinder mot SFl-avgiftens 
fortbestånd. Med hänsyn till vad jag nu anfört anser jag. i likhet med KIS. 
att kassettskatten bör slopas. Jag förutsLitter att slopandet av kassettskatten 
slår igenom på konsumentpriset. 

3.13 Stämpelskatten vid förvärv av skepp 

Mitt förslag: Stiilnpelskatten vid förviirv av skepp slopas. 

Skälen för mitt förslag: Enligt lagen ( 1984:404) om stämpelskatt vid in
skrivningsmyndighcter tas stämpelskatt ut vid förvärv av skepp och andelar 

i skepp med vissa särskilt angivna undantag. Skatten iir tio kr. för varje fullt 
tusental kronor av skeppets värde vid tiden för förvärvet, dock lägst femtio 
kronor. S[1viil köpare som säljare är skattskyldiga och solidariskt ansvariga 
för skattens betalning. 

S1-eriges redareförc11i11g har hcmstiillt att stämpelskatten vid förvärv av 
skepp slopas eftersom någon motsvarande skatt inte tas ut vid förvärv av 
t.ex. flygplan eller andra transportmedel och dit importen av utländskt skepp 
iir skattebefriad. Enligt rcdardiireningen är vidare det administrativa arbe
tet med skatten betungande för bade redare och myndighet. RSV. sjöfarts
i·crket. transpormldct och Stockho/111s tingsrätt (.1jöfartsrcgis1re1) har tillstyrkt 
förslaget eller lämnat det utan erinran. 

Frågan 0111 slopande av stiimpelskatten på skepp togs upp i den sjöfartspo
litiska propositionen 1979/80: 166 s. 54-55. Där avvisades ett förslag om att 

slopa skatten. I stället förordades en mer liberal praxis i fråga om de beslut 
om befridsc fdn skatten som regeringen kan meddela med stöd av 42 § 

stiimpelskattelagen. Befrielse fran skatten har diircfter ocksä medgetts i ett 
utökat antal fall. Betydande gränsdragningssv{1righeter har därvid emellertid 

uppstfttt. Enligt min mening iir nuvarande ordning otillfredsställande. Jag 

anser därför att den mest lämpliga i1tgärden är att helt avskaffa skatten.In

täktsbortfallet torde uppgå till ca 38 milj. kr. beräknat efter de genomsnitt

liga skatteintiikterna per ttr under de senaste fem aren. . 
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3.14 Skatten på omsättning av vissa värdepapper 

Mitt förslag: Vid omsättning av aktier och vissa andra värdepapper 

halveras skatten och tas ut med frm promille av överl{1telsesumman 
(vederlaget). 

Vid oms;ittning av köp- och säljoptioner som avser aktier, aktiein

dex eller konvertibla skuldebrev skall skatt tas ut med en procent av 

vederlaget för optionen. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt gällande regler i lagen ( 1983: 1053) om 

skatt pi1 oms;ittning av vissa viirdepapper ( LVP) tas skatt ut pä bl.a. omsätt

ning av aktier. konvertibla skuldebrev. skuldebrev förenade med optionsrätt 

till nyteckning. skuldebrev förenade med optionsrätt till köp av aktier, teek

ningsbevis. interimsbevis. emissionsbevis, inköpsrättsbevis. optionsbevis, 

terminskontrakt. som avser aktier. aktieindex eller konvertibla skuldebrev 

med en procent av iiverlMelsesumman (vederlaget) i säväl säljledet som i 

köpledet. Vid omsättning av köp- och s;iljoptioner som avser aktier, aktiein

dex eller konvertibla skuldebrev tas skatt ut med två procent av vederlaget 

för optionen. 

I propositionen 1989190:83 om ändringar i LVP har regeringen utlovat att 

under vt1ren 1990 förcsla riksdagen att omsättningsskatten på aktiemarkna

den skall halveras fr.o.m. den I januari 1991. 

Skälen för mitt förslag: Den l januari 1984 infördes skatt pä omsättning 

av aktier. Skatteuttaget har sedermera höjts och skatteunderlaget breddats. 

En särskild punktskatt pii. värdepappershandeln motiverades av den kraftiga 

kursuppgången och den höga aktiviteten pil aktiemarknaden under början 

och mitten pa 1980-talet. Från 1979 till 1986 steg omsättningen från ca 2 mil

jarder kr. till 142 miljarder kr. per fir. Under samma period steg börsvärdet 
i genomsnitt med 35 <;; per t1r. eller från 44 miljarder kr. till 433 miljarder kr. 

Devalveringarna 1981 och 1982 och de pft devalveringarna följande vinstök

ningarna hos företagen var av avgörande betydelse för den kursutveckling 

som ;igde rum. Den strama ekonomiska politik som fördes under de efter

följande aren kriivde betydande återht1llsamhet från löntagarna när det 
g;il\dc löneökningar. Fördelningspolitiska skäl talade salumla för att även 

den finansiella sektorn skulle liimna ett större bidrag till den allmänna sek

torn. 

De problem som motiverade ett införande och sedermera en höjning av 

viirdepappersskatten har minskat i betydelse. Aktiviteten pit aktiebörsen har 

diimpats under senare [ir. I synnerhet gäller detta för aktier i smf1 och medel

stora företag. I vissa aktier är omsättningen s[i E1g att en fungerande handel 

är svitr att upprätth<llla. Kursutvecklingen har oeksä varit betydligt mer däm

pad under senare tid. Fondbörsens roll som en likvid marknadsplats för 

svenska aktier är av stor betydelse för en fortsatt god riskkapitalförsörjning. 

Slopandet av valutaregleringen och den fortgående internationella integra

tionen p<I det finansiella omradct först;irker behovet av en väl fungerande 

aktiemarknad. Skattereformen kommer att medföra att beskattningen av, 

Prop.1989/90:111 
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den finansiella sektorn effektiviseras. Jag anser därför att omsättningsskat- Prop. 1989/90: 111 
ten p{1 aktier och andra viirdepapper som avses i l * första stycket a) LVP 

samt pä köp- och siiljoptioner som avser aktier. aktieindex eller konvertibla 

skuldebrev hör halveras. 

3.1.'i Ikraftträdande 
De förslag till lagiindringar avseende punktskatter på energiområdet som 

behandlas i avsnitt 3.2-3. 9 bör träda i kraft den I januari 1991. 
Den siirskilda varuskatten. dryckesskatten pit Hiskcdrycker oc.:h bordsvat

ten, videoskallen. kassettskatten och stämpelskatten vid förviirv av skepp 

biir av statsfinansiella och stabiliseringspolitiska skäl tas ut även under år 
1991 och 1992 oc.:h följaktligen slopas den 1 januari 1993. De föriindrade av

dragsreglerna betrMfande dryckesskatten och tobaksskatten bör dock triida 

i kraft den l januari 1991. 

Förslaget nm en halvering av skatten pä omsättning av vissa värdepapper 

p~t aktiemarknaden bör triida i kraft den I januari 1991 och tilhimpas på vär

depappershandel diir avslut sker efter ikrafttriidandet. 

Vissa n:mi~sinstanser har framfört önskem[ll om kompensationsregkr el

ler andra iivergtmgsregler när den särskilda varuskatten. dryckesskatten på 

liiskcdryc.:h·r och bordsvatten. videoskatten och kassettskatten slopas. Med 

hiinsyn till den !tinga tid som ligger mellan offentliggörandet av förslaget och 

ikrafttriidandet bör det vara möjligt för branscherna att anpassa sin lager

hiillning av dessa varor med hiinsyn till skatternas avskaffande. Jag anser 

diirför att skiil inte föreligger att föreslå sådana regler. 

4 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 

I. lag om iindring i lagen ( 1968:.+30) om merviircleskatt, 

2. lag om upphiivancle av vissa författning;ir p{1 111ervärdeskatteo111radct. 

3. lag om siirskilt bidrag till kommuner . 

.+.lag om ändring i uppbördslagen (1953:272). 

5. lag 0111 iindring i taxeringslagen (1990:000), 

6. lag or.1 iindring i lagen ( 1990:00) om självdeklaration oc.:h kontrolluppif-

ter. 

7. lag om koldioxidskatt, 

8. lag om iindring i lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt, 

9. lag nm iindring i lagen ( l 97.+:992) om nedsiittning av allmän energiskatt, 

10. lag om iindring i lagen (1961:372) om bensinskatt. 

11. lag om iindring i lagen ( 1988: 1567) om miljöskatt pi1 inrikes flygtrafik. 

12. lag om wavebkatt, 

L1. lag om iindring i lagen ( 198.+: 151) 0111 punktskatter oc.:h prisregleringsav

giftcr. 

!.+. lag om iindring i skatt1.:brottslagen ( 1971:69), 

15. lag om iindring i lagen (197 l: 1072) 0111 förmi'msberättigade skatteford

ringar 111.111. 182 



16. lag om upphävande av lagen ( 1941 :251) om särskild varuskatt. Prop. 1989/90:111 

17. lag om upphiivande av lagen (1973:1216) om siirskild skatt för oljepro
dukter och kol. 
18. lag om upphävande av lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa 
bakverk, 

19. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt. 
20. lag om iindring i lagen (1961:394) om tobaksskatt. 
21. lag om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, 

22. lag om upphävande av lagen ( 1982:691) om skatt på vissa kassettband, 

23. lag om ändring i lagen ( 1984:.+04) om stämpelskatt vid inskrivningsmyn- · 
dighcter, 

2.+. lag om iindring i lagen ( 1983: J 053) om skatt på omsättning av vissa vär

depapper. 

Lagrådet har granskat de under 1och3-12 upptagna lagförslagen. Övriga 

lagförslag är av den beskaffenheten att lagradets hörande skulle sakna bety
delse. Yttrande från lagrf1det behöver därför inte inhämtas över dessa för
slag. 

5 Specialmotivering 

5 .1 Lagen 01n mervärdeskatt 

Kommitkn för indirekta skatter har i sitt betänkande anmärkt, att ML är i 
behov av en genomgripande teknisk översyn och att det av tidsskiil inte varit 
möjligt för kommitten att genomföra en sadan översyn. Det här lämnade 

förslaget till författningsändringar vilar i huvudsak på kommittens förslag. 
Liksom detta inskränker sig således förevarande förslag i princip till att avse 
sådana ändringar som är nödvändiga för genomförandet av de materiella 
ändringar som här är aktuella. Jag delar kommittens uppfattning om beho
vet av en genomgripande teknisk översyn. Som jag redan tidigart> framhållit 
har en särskild utredare tillkallats med uppgift att göra en sådan översyn. 

1 § 

Ordet införsel har bytts ut mot import. Ändringen föranleds av att vissa 
tjänster föresliis bli importbeskattade. Begreppet införsel. scim endast avser 
import av varor, har diirmed en alltför begränsad räckvidd. 

Bemyndigandet för regeringen att förordna om mervärdcskatt i samband 

med utförsd har slopats. Denna ändring har behandlats i avsnitt 2.7. Samti

digt föreslås upphiivande av den med stöd av bemyndigandet utfärdade för
ordningen ( 1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel. Förordning

ens bestämmelser föresbs i sak överförda till 2 a * sista stycket, 14 § och 

18 * sista stycket. 

Ändringarna i första stycket föranleds av att skattepliktens omfattning och 
utformning ~indras. 183 



För att bestämmelserna om fastsrnllclse av skatt m.m. skall kunna tilllim- Prop. 1989/90:111 
pas även vid beskattning av import av tjiinster enligt 60 § har i andra stycket 

angivits att också den som har att erHigga sådan skatt är skattskyldig. Konse-

kvenserna av denna ändring behandlas även i anslutning till specialmotive-

ringarna till 17 och 60 ~*· 

Bemyndigandet i det nuvarande tredje stycket har slopats. Detta har kom

menterats i avsnitt 2.7. 

I det nuvarande fjärde stycket finns bestämmelser om frivilligt inträde i 

mervärdeskattesystemet för fastighetsägare vid uthyrning eller hostadsrätts

upplåtelse av fastighet för stadigvarande användning i sådan verksamhet 

som medför skattskyldighet för nyttjanderättshavaren. Denna möjlighet till 

frivilligt inträde föreslås bli utsträckt till att gälla i vissa fall, även om nyttjan

derättshavarens verksamhet inte medför skattskyldighct. De fall som avses 

är uthyrning eller bostadsrlittsupplåtclse åt primär- och landstingskommuner 

samt åt staten. Med staten avses annan statlig myndighet än de statliga af

färsverken. Det framgår av föreslagna 3 *tredje stycket. Enligt den bestäm
melsen skall de statliga affärsverken utgöra självständiga skattesubjekt. I 

specialmotiveringen till bestämmelsen anges vad som skall förstils med stat

lig myndighet. Genom regleringen i 3 § begränsas i praktiken beskattnings

området såvitt avser statliga myndigheter. till att avse uthyrning eller bo

stadsrättsupplåtelse åt sädana myndigheter som omfattas av det särskilda 

kompensationssystem som behandlats i avsnitt 2.3.2. Primär- och landstings
kommuner kommer att få avdragsrätt enligt föreslagna 18 a §för här aktuell 

mervärdeskatt. Det nuvarande kravet på stadigvarande användning kvar

står. Det kravet gäller således här användningen i kommunens eller myndig

hetens verksamhet över huvud taget. Vad som bortfaller är kravet pa verk
samhetens art i dessa fall. Bestiimmelscrna har utformats i enlighet med vad 

lagrådet förordat i sitt yttrande. 
Förslaget syftar till att säkerställa konkurrensneutralitet vid kommuner

nas eller statens val mellan verksamhet på egna respektive upplåtna fastighe

ter. Mitt för~lag överensstämmer i sak med kommittens förslag (betänkandet 
del 1 s. 219 foch 234). 

Denna paragraf reglerar skattskyldighetcn. Nuvarande sista stycket är 

dock en hänvisning till bestämmelser om skatt vid införsel. Stycket behövs 

inte och bör därför utgå. 

I enlighet med vad lagrådet föreslagit bör orden "tills vidare" utgå i nuva

rande fjärde och sjätte styckena. Det bör framhållas att särskilda skäl enligt 

sjätte stycket i dess nuvarande lydelse i allmänhet inte längre kan anses före

ligga d[1 förhållandena vid tiden för beslutet om skattskyldighet inte ändras 

framöver. Detta kan vara fallet då skattskyldighet medgivits för att möjlig

göra avdragsrätt under uppbyggnadsskcdet av en verksamhet utan att någon 

verksamhet sedan påbörjas inom rimlig tid. Skattemyndigheten kan d~t be

stiimma att beslutet om skattskyldighet skall upphöra att giilla. Någon för

ändring av denna ordning är inte avsedd. 
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2a§ 

Ändringarna i tredje stycket. vilka i huvudsak överensstämmer med kom
mittens förslag. är i allt väsentligt en följd av att skatteplikten på tjänsteom
rådet utvidgas. I detta stycke anges tjiinster som räknas som exporttjänster 
trots att de utförs i Sverige. För merparten av dessa tjänster gäller enligt an
visningama att export i siidant fall anses föreligga endast när tjänsten avser 
verksamhet som uppdragsgivaren bedriver i utlandet och som skulle ha med

fört skattskyldighct om den utövats här i landet. 

Paragrafen innehåller enligt den föreslagna ordalydelsen ingen begräns
ning till omsiittning av skattepliktiga varor och tjänster. Erforderlig begräns
ning uppnås emellertid genom att skattskyldigheten för export är i 2 §andra 

stycket begränsad till att avse den som omsätter vara eller tjänst som är skat

tepliktig eller kvalificerat undantagen från skatteplikt. Mot bakgrund härav 
och införandet av generell skatteplikt för tjänster har hänvisningarna till be

stämmelscrna om skatteplikt tagits bort i förevarand1: paragrafs nuvarande 
tredje stycke 2). 5 ). 9) och 10). Ändringarna i I) är gjorda närmast i förtydli

gande syfte. Denna punkt kommer att fä ökad betydelse i och med att skatte
plikten enligt förordningen ( 1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt 
för hamn- och flygplatsverksamhet överförs till ML och förordningen upp

hävs. Exportbestämmelserna i 5 § första meningen i förordningen motsvaras 
i ML av förevarande punkt. Denna kommer att omfattat.ex. den skatteplikt 
som följer av här föreslagna punkt 8 andra stycket d av anvisningarna till 8 § 

avseende upplåtelse för fartyg eller luftfartyg av hamn eller flygplats. Änd

ringen i 3) är en konsekvens av att förmedling av tjänster förs in under skat
teplikten. Ändringen i 4) är en följd av att skatteplikten föreslås utsträckt till 
att även gälla personbefordran. Den närmare innebörden av bestämmelsen 

i denna del framgår av vad som sägs i avsnitt 2.2.3. om internationell person
befordran. Resgodsbefordran bör ses som en del av personbefordran. Be

stämmelsen i föreslagna punkten 6) motsvarar 5 § andra meningen förord
ningen om skattskyldighct till mervärdeskatt för hamn- och flygplatsvcrk
samhct. Denna förordning föreslås som tidigare niimnts upphävd. Nuva
rande punkten 7) angående lagring har kompletterats med förvaring, detta 
för att undvika tillämpningsproblem. Som en följd av att 10 § upphävs, slo
pas hänvisningen i nuvarande punkten 9). 

Den föreslagna punkten 12) i tredje stycket motsvarar den nuvarande 
punkten 11) men har utvidgats. främst med hänsyn till den utvidgade skatte
plikten för immateriella rättigheter. I förhållande till lagrådsremissen har 

emellertid gjorts den ändringen att upphovsrätter undantas från skatteplikt 

inte bara såvitt avser upphovsmannens transaktioner utan generellt. Endast 
vissa upphovsrätter kvarstär i förslaget som skattepliktiga. Som lagrådet på

pekat är rätten till datasystem och datorprogram att anse som en sådan rät

tighet enligt upphovsrättslagen, om systemet eller programmet har sädan 

originalitet att s.k. verkshöjd föreligger. I enlighet med lagrådets yttrande 
bör därför exportbestämmelsens nuvarande lydelse om system och program 

omformukras till att endast giilla enkla. upphovsrättsligt oskyddade system 

och program. Diirigcnom undviks salcdcs en dubbelrcglering av de skyd
dade systemen och programmen. 
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Nuvarande tredje stycket punkten 12) angEtende automatisk databehand- Prop. 1989/90:11:1 
ling har utstriickts till att iiven giilla systcmering eller programmering för au-
tomatisk databehandling. l en ny punkt tas därefter upp tillhandahållande 
av information {1t utländsk uppdragsgivare. Denna punkt avser tillhandahål-

lande av alla slag av information. således iiven datorbaserad information. 
Utformningen av dessa båda punkter är gjord i enlighet med lagrådets ytt-

rande. Den föreslagna punkten 16) gäller annan tjänst av ekonomisk, juri-
disk, administrativ eller därmed jämförbar art. Denna punkt avser sådana 

tjänster i vidstriickt bemiirkclsc. Vissa av de föregående punkterna kan i och 
för sig falla in under denna punkt. Tills vidare bör dock förevarande stycke 

ges denna utformning för att i möjligaste mån undg~1 tillämpningsproblem. 
I det femte stycket finns siirskilda exportbestämmelser angående repara

tioner m.m. av utländska lastbilar eller släpvagnar till sådana. Med hiinsyn 
till att skatteplikten föresbs utvidgad till att även giilla personbefordran, fö
reslt1s hiir att dessa exportbestämmelser iiven blir tillämpliga på utländska 
bussar och sHipvagnar till siidana. Detta förslag fanns inte i lagrädsremissen. 

Det föreslagna sista stycket motsvarar hestiimmelser i förordningen 
( 1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel. Denna förordning före

shis upphiivd som en konsekvens av att bemyndigandet i I *slopas. Förslaget 
överensstämmer i sak med nuvarande ordning. I enlighet med lagrådets ytt

rande har lyddsen jämkats i förhällande till lydelsen i lagrådsremissen. Inne
börden av regleringen är följande. Enligt förevarande paragraf andra stycket 
..J.) räknas som export leverans av varor inom landet för bl.a. försäljning på 

fartyg i utrikes trafik. I samma styckt: 3) finns dessutom en bestämmelse om 
att som export räknas leverans av vara inom landet i frihamn. Bestämmelsen 
giiller vara som inte är avsedd att användas i frihamnen. I det föreslagna 
sjunde styckt:t görs emellertid undantag frfrn bestiimmelserna i andra stycket 
såvitt avser leverans av annat iin vissa siirskilt uppräknade varor till fartyg i 
viss internordisk trafik. Sådana leveranser räknas inte som export och mer
värdeskatt skall alltsil utgå trots bestämmelserna i andra stycket. Beträf
fande leveranser av de i sjunde stycket särskilt uppräknade produkterna gäl
ler emellertid bestämmelserna i andra stycket. Dessa leveranser räknas såle
des som export och föranleder därmed inte någon utgt1ende skatt. Bestiim
melscrna i sjunde stycket iir utformade så att de blir tilliimpliga beträffande 

leveranser silviil till fartyg pä linje mellan Sverige och annat nordiskt land 

som till fartyg pi1 annan internordisk linje. Den som levererar till fartyget 

har avclragsriitt enligt ML:s allmänna regler för ingäende skatt. Den som för
siiljer varor friin fartyget för anses tillhandah[llla dessa som export enligt 

förevarande paragraf första eller fjärde stycket. rör ingt1endc.skatt hlinförlig 

till försäljningen föreligger enligt ML:s allmänna regler avdragsrätt. Av före

slagna 18 *sista stycket framgår emellertid att säljaren saknar rätt till avdrag 

för den ing<'1ende skatt som belöper pil siidana varor som inte särskilt räknas 
upp i förevarande paragraf sjunde stycket och som sakdes beskattats vid le

veransen till fartyget. 
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I ett nytt tredje stycke anges att för verksamhet som bedrivs av statligt affärs
verk är verket skattskyldigt. Vidare anges att när det i lagen talas om staten 
avses inte si1dant verk. Bestämmelserna är utformade i enlighet med vad som 
förordas i lagnldC'ts yttrande. Ang{1endc innebörden och konsekvenserna av 
bcstiimmelserna vill jag anmärka följande. 

Best1immelserna är att se som en specialreglering beträffande de statliga 
afför~vcrken. Varje affärsverk kommer att utgöra ett självständigt skattesub

jekt i merviirdeskattcsammanhang. För staten i övrigt upprätthålls emeller
tid den nuvarande huvudprincipen nämligen att staten utgör ett enda sub
jekt. 

Syftet med specialregleringen iir friimst att uppnå konkurrensneutralitet 

mellan t1 ena sidan privata företag och å andra sidan affärsverken. Genom 

att varje affärsverk kom1rn.:r att utgöra ett självständigt skattesubjekt blir 
samma regler tilHimpliga som när det gäller privata företag. Affärsverken 
kommer sMcdes att debiteras mervärdeskatt vid tillhandahållanden från an

nan statlig myndighet. Bestiimmelserna om uttags beskattning och importbe
skattning blir tillämpliga på affärsverken i samma mån som på privata före
tag. 

Affärsverken blir skattskyldiga oavsett om kunden är en statlig myndighet 
eller nägon annan. Detta torde emellertid komma att sakna större betydelse 
frim konkurrenssynpunkt. Det beror på att flertalet myndigheter som inte 

blir självstiindiga skattesubjekt J..ommer att fä automatisk kompensation för 

ingaendc mervärdeskatt på sätt som anges i avsnitt 2.3.2. Detta kompensa
tionssystcm iir ett internt redovisningsförfarande inom staten. 

Det nu niimnda kompcnsationssystcmet kommer inte att omfatta affärs

verken. Dessa myndigheter kommer därför - i motsats till övriga statliga 
myndigheter- att få avdragsrätt för ingående skatt enligt ML:s allmänna reg
ler (jfr föreslagna 18 a § ). 

Affärsverken utgörs för närvarande av postverkct, televerket. luftfarts
verket, affärsverket rFV. domiinvcrket. statens vattenfallsverk. sjöfartsvcr
ket och statens järnvägar. Framdeles kan det bli aktuellt att i specialregle
ringen ta in även andra myndigheter än affärsverken. 

Betr:iffande staten i övrigt giiller, som tidigare nämnts, att när det i ML 
talas om staten avses inte de statliga affärsverken. Med uttrycket staten för
stäs således de statliga myndigheter som inte är affärswrk. Begreppet statlig 
myndighet har här samma innebörd som i grundlagarna och förvaltningsla

gen (1986:223). dvs. som statliga myndigheter anses alla organ som tillhör 
den offcntligriittsliga statliga organisationen. Detta inkluderar I.ex. de all

männa försäkringskassorna men inte organ som är organiserade i privaträtts

liga former. t.ex. statliga aktiebolag, stiftelser eller liknande. Även om ett 
sådant organ har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter eller t.o.m. 

myndighetsutövning med stöd av 11 kap. 6 § RF. är det inte en myndighet i 
RF:s mening. 

St<1.ten, i den hiir angivna betydelsen. kommer alltså att liksom nu utgöra 

ett enda skattesubjekt. Tillhandah{dlanden av varor eller tjänster inom sta
ten utgör säledes inte omsättning i ML:s mening. Staten, men inte affärsvcr-

Prop. 1989/90:111 

187 



ken. föreslt1s undantagna från bestiimmclserna om uttagsbcskattning s{1vitt Prop. 1989/90: 111 
avser ianspråktagande av egna varor och tjänster för eget behov samt från 

bestlimmelscrna om skatt vid import av tjänster (jfr punkt 2 andra stycket av 

anvisningarna till 2 ~ resp. 60 § tredje stycket). På grund av det förut 

nämnda kompensationssystemet föreslås staten - i motsats till affärsverken -

inte fri riitt till avdrag enligt ML för ingående skatt, även om den hänför sig 

till verksamhet som medför skattskyldighct för staten (jfr 18 a § första 

stycket). 

4§ 

Ändringen iir av redaktionell natur. Bestämmelserna i nuvarande punkt I 

sjiitte stycket av anvisningarna till 41 * KL föreslås i samband med inkomst

skattereforrnen bli överförda till punkt 1 anvisningarna till 24 § KL. 

5* 

Inledningsvis bör anmiirkas att verksamhetsbcgreppet enligt förslaget inte 

Hingre knyter an till förvärvskälla enligt KL. Detta sker genom att första 

stycket av anvisningarna till förevarande paragraf upphävs. Genom bestäm

melserna i 75 § kommer begreppet verksamhet att fä samma innebörd som 

i den nya lydelsen av 18 * KL. Detta behandlas i specialmotiveringen till 

nämnda anvisningar. 

Den nuvarande första meningen i 5 §angående redovisningsperiodcr före

slås bilda ett eget stycke. I det följande stycket anges först den nuvarande 

huvudregeln om att redovisning skall ske genom att en deklaration för varje 

verksamhet avges. Därefter föreslås en särskild bestämmelse avseende verk

samhet som bedrivs av primär- eller landstingskommun. Denna bestäm

melse har kommenterats i avsnitt 2.3.3. Bestämmelsen innebär att en kom

mun skall avlämna en enda mervärdeskattcdeklaration för sina verksamhe

ter. 

Vidare förcslils att den nuvarande bestämmelsen om möjlighet att redo

visa samtliga verksamheter i en deklaration utgår. I stället anges att skatte

myndigheten kan besluta om undantag från huvudregeln om en deklaration 

för varje verksamhet eller om undantag från den särskilda bestiimmelsen av

seende kommunerna. Ett sådant beslut kan meddelas pi1 ansökan eller själv

mant. Förslaget innebär den förändringen att ett frångående av huvudregeln 

inte behöver innebära att samtliga verksamheter skall redovisas gemensamt. 

För en kommuns redovisning kan ett beslut innebära att vissa verksamheter 

redovisas för sig eller gemensamt i stället för i sådan deklaration som skall 

lämnas enligt den speciella bestämmelsen för kommuner. 

Det nya sista stycket är betingat av att vissa tjänster föreslt1s bli importbe

skattade i 60 §. Fiir samtliga importörer av sådana tjänster gäller att skatten 

skall redovisas som utgående skatt. För importörer. som är skattskyldiga 

även för annat än tjänsteimporten. är skatten dessutom att anse som ingä

ende skatt. I annat fall skulle det inte föreligga möjlighet till den avdragsrätt 

som följer av 60 ~ fjärde stycket. Denna avdragsrätt kommenteras i special

motiveringarna till 17 och 60 **· 
Övriga ändringar är av redaktionell art. 188 



De nuvarande bcstiimmclscrna föreslås utgå. Det iir en konsekvens av det i 
avsnitt 2.5 föreslagna reformerade rcdovisningsförfarandct. Bestämmelsen i 
andra stycket nuvarande anvisningarna till paragrafen föreslås överförda till 
denna. I samband därmed har gjorts en redaktionell förändring av den över
förda bestiimmelsen. 

En grundval för reformeringen av mervärdeskattcn är en generell beskatt

ning av i princip all yrkesmässig omsättning av varor och tjänster. En sådan 

ordning innebär att varor och tjänster är skattepliktiga om inte annat anges 
för visst slag av vara eller tjiinst. Denna generella skatteplikt gäller såvitt 
avser varor redan enligt den nuvarande lydelsen av 7 § första stycket. Den 

nuvarande uppriikningcn i 10 ~ ML av skattepliktiga tjänster bör mol bak

grund av det nu sagda ersättas av att en generell skatteplikt fastslås i 7 § 

första stycket för jiimviil tjänster. En sädan förändring av ML:s systematik 
medför att det i lagen måste anges inte bara vad som skall förstås med vara 

utan även vad som skall förstås med tjiinsl. Mitt förslag överensstämmer i 
sak med kommitt0ns (betänkandet del Is. 153 f. och eld II s. 101). 

I andra och tredje styckena finns bestämmelser om vad som skall förstås 
mt:d vara. I likhet med kommitten finner jag att även kyla bör, i enlighet 
med vad som är gängse internationellt, anges utgöra vara. Liksom kommit

ten finner jag att varubegreppet tills vidare inte bör utsträckas till att avse 

iiven fastighet. I likhet med EG:s sjiitte mcrvärdeskattedirektiv bör tjänste
begreppet definieras negativt. I ett nytt sista stycke bör sålunda anges att 
med tjänst förstäs annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet 
än vara eller fastighet. Denna formulering avviker något från kommittens 
förslag men har exakt samma innebörd. 

Definitionerna av vara och tjänst medför följande. Endast överlåtelse av 
ägandcriitt till fastighet faller utanför den generella skatteplikten. Vid annan 
yrkesmässig omsättning regleras skatteplikten genom undantagen från skat
teplikt i föreslagna 8 *·Med omsättning av en vara förstås-i likhet med vad 
som är fallet med EG:s sjätk mcrviirdeskattedircktiv- enbart överlåtelse av 
iigandcriittcn till varan. Som omsättning av tjänst avses således exempelvis 
uppE1tclsc eller överlatelse av nyttjanderätt till vara eller fastighet. Det
samma gäller uppl{1telse eller överlåtelse av immateriella rättigheter. Mot 

bakgrund av det nu sagda föreslås att det nuvarande fjärde stycket utgår. 
Samtliga transaktioner med där angivna rättigheter kommer att betraktas 

som omsättning av tjänst. Det bör framhållas att förmedling av såväl skatte

fria varor som fastigheter är att hiinföra till tjänstebegreppet. Det medför att 
exempelvis en fastighetsmäklares förmedling av en fastighet är att anse som 
omsiittning av tjiinst. Det kan här anmiirkas att sådan tjänst inte är undanta

gen fdn skatteplikt enligt 8 ~- Fastighetsmiiklartjänster har även behandlats 

i avsnitt 2.:2.6. 
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I paragrafen anges samtliga varor och tjänster som undantas från skatteplikt. 
I överensstämmelse med varu- och tjiinstebegrcppcns konstruktion innebär 

undantagen följanck. Ett undantag för ett visst slag av vara innebär att fnln 

skatteplikt undantas över!atelse av iiganderätten till en sf1dan vara. Härtill 

komma att enligt 5X * skall skatt inte erHiggas vid import av varan. l flera 

fall hegriinsas undantagen friin skatteplikt för viss vara eller tjiinst till att en

dast gälla vissa omsiittningsförhållanden. Dd giillcr t.ex. skattefriheten för 

s.k. alster av bildkonst. Skattefriheten anges omfatta upphovsmannens eller 

dennes dödsbos överliitelse av alstret. Detta är i överensstämmelse med nu

varande ordning. 
Skattefrihet för exempelvis uppliltelse av nyttjanderätt eller annan rätt till 

en skattefri vara förutsätter att riittigheten särskilt undantas från skatteplikt. 

Detsamma gäller överlåtelse av den upplatna rättigheten. Siiväl upplåtelsen 

som överl{1telsen utgör niimligen tillhandahi1llande av tjänst och skattefrihet 

för varan omfattar intt: tjänster avseende denna. 

Ett undantag från skatteplikt för vara eller tjänst gäller inte förmedling av 

varan eller tjiinsten annat än om det anges uttryckligen. Ett undantag från 

skatteplikt medför att den siirskilda bestämmelsen i punkt 3 första stycket av 

anvisningarna till 2 * M I, angående kommissioniirer m. fl. inte blir tillämplig. 

För att uppnä större överskt1dlighet behandlas här även anvisningarna till 

paragrafen. Lagddet har i sitt yttrande lämnat synpunkter pä paragrafens 

och anvisningarnas utformning. I det följande görs hänvisningar till yttran

det. som dock liven legat till grund för utformningen av andra delar av för

fattningstexten iin de som hänvisningarna gäller. 

Lagrlidet har i sitt yttrande föreslagit en inledande punkt om undantag 
frän skatteplikt för "vara och tjiinst som tillhandahålls som ett led i myndig

hetsutövning av holag, förening. samfällighet, stiftelse eller enskild individ 
med stiid av 11 kap. 6 *tredje stycket regeringsformen." Som framgår av 

den allmiinna motiveringen, avsnitt '2.'2.7. har det förslaget inte föranlett nå

gon ändring i propositionen. 

I) .\j11k1·ård, tandl'{ird och social omsorg 

I punkt 1 undantas friin skatteplikt bl.a. sjukvard. Bestämmelsen motsvaras 

av punkt 1 i anvisningarna. Förslaget har kommenterats i avsnitt 2.2.6 och 

iiverensstiimmer i huvudsak med kommittens förslag (betänkandet del I s. 

196 ff och del IT s. 102). Utöver vad som framgår av den allmänna motive

ringen bör framh:lllas följande ang;'tendc anvisningarna. Skattefriheten gäl

ler inte bara behandling av sjukdomar. kroppsfel och skador utan även vacci

nations- och diagnostiktjiinster samt förlossningsvård. Skattefriheten avser 

sjukvården som slidan. Den omfattar således endast varor och tjänster som 

tillhandahålls vårdtagaren direkt av vårdgivaren som ett led i vården. Vad 

en entreprenör tillhandahåller ät vårdgivaren eller åt dennes patienter faller 

sftledes liksom nu utanför skattefriheten. I enlighet med lagrådets yttrande 

bör anmärkas att med vårdgivare förstäs den näringsidkare. det företag, den 

institution eller den organisation, i vars regi vården ges, och givetvis inte an

stiillda. oavsett deras tjiinsteställning. 

Prop. 1989/90: 111 

190 



Anvisningarna knyter an till sjukvård vid inriittning som drivs av det all- Prop. 1989/90: 111 
rnänna och sjukvård vid inrättning som avses i 1 § stadgan ( 1970:88) om en-

skilda viirdhem m.m. Med det allmänna förstäs här staten. primärkommun 

och landstingskommun. Sjukv{ml vid inrättningar som drivs av annan - lik-

som enskild sjukvård i övrigt - blir skattefri genom hänvisningen till 1 § 

niimnda stadga eller genom de följande hiinvisningarna till 2 kap. 5 § lagen 

( 1962:381) om allmän försäkring eller bestämmelserna om särskild legitima-

tion. De inrättningar som i 2 §stadgan undantas från stadgans tillämpnings-

område. omfattas givetvis av hänvisningen till 1 §stadgan och diirmed även 

av skattefriheten. 

För s.k. hälsohem innebiir de föreslagna bestiimmclserna följande. Skat

tefriheten omfattar inte sådana hälsohem som närmast fungerar som pensio

nat eller rekreationsanliiggningar med friskvård och kostomläggning på pro

grammet. För denna typ av hälsohem gäller lagen ( 1966:742) om hotell- och 

pensionatrörclse men inte den niimnda stadgan. Verksamheter av detta slag 

kommer således liksom enligt nuvarande ordning att medföra skatteplikt. 

Om ett hälsohem bedriver både sädan verksamhet och sådan vård som avses 

i l §stadgan. kommer det siiledes att föreligga en s.k. blandad verksamhet, 

dvs. delvis skattepliktig och delvis skattefri. 

Bestämmelsen om sjukvårdsersättning avser endast huruvida vården i sig 

är av beskaffenhet att berättiga till sjukvårdscrsättning. Sådan vard skall om

fattas av skattefriheten. oavsett om vårdgivaren är ansluten till försäkringen 

eller inte. I enlighet med vad lagrädet förordat behöver i förevarande be

stämmelse en uttrycklig hänvisning till lagen om allmän försäkring enbart 

göras till 2 kap. 5 §. 

Vid sidan av sådan vård som föranleder sjukvårdsersättning. skall skatte

friheten omfatta annan sjukvård under förutsättning att vårdgivaren har sär

skild legitimation att utöva yrke inom sjukvården. Bestämmelser om särskild 

legitimation finns i lagen ( 1984:542) om behörighet att utöva yrke inom häl

so- och sjukvården m.m. Denna skattefrihet gäller d{1 tjänsten tillhandahålls 
i sådan verksamhet som avses i nämnda lag. I förhMlandc till lagrådsremis

sen bör anvisningstexten ges en vidare innebörd än vad som gjordes i remis

sen. Sålunda biir skattefriheten anses omfatta tjänster som tillhandahålls av 
legitimerade personer. oavsett om deras verksamhet bedrivs som enskild nä

ringsverksamhet eller it.ex. bolagsform. Utanför skattefriheten faller legiti

merade personers verksamhet av annat slag än sadan som omfattas av kravet 

pä legitimation. 

Genom att anvisningarna knyter an till vårdbegrcppet upprätthålls grän

sen mot skattepliktig försäljning av glasögon o.d. Den särskilda legitimatio

nen för glasögonoptiker faller således inte in under bestämmelsen om vård 

som tillhandahälls av nägon med siirskild legitimation. Glasögonoptikl:rs 

försäljningar kommer diirmed att liksom nu vara skattepliktiga. 

I enlighet med lagrådets yttrande har tagits in en bestämrnelse om att skat

tefriheten även omfattar sjuktransporter. Dessa har definierats i enlighet 

med 6 S hälso- och sjukvårdslagen ( 1982:763). Begreppet sjuktransporter 

omfattar inte sjukresor till och från vardgivare. 

Som motsvarighet till nuvarande 11 § 9) har införts en siirskild bestäm
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vimlgivaren som ett I.cd i sjukv[lrden. Bestämmelsen syftar till att i1stad- Prop. 1989/90: 111 
komma konkurrensneutralitet mellan vårdgivarens egen laboratoricvcrk-

samhct och vimlgivarens upphandling av tjiinster fr{tn fristi1ende laborato-

rier. 

l paragrafens första punkt undantas iiven tandvård. I enlighet med lagrå

dets yttrande har i punkt 2 anvisningarna intagits en uttrycklig definition av 

tandvärd. Definitionen ansluter. med något förtydligande. till vad som anges 

i 1 * tandv{trdslagcn (1985:125). Som ett andra stycke i anvisningarna har 

intagits en motsvarighet till nuvarande 8 * 14) angående skattefrihet för den

taltekniska produkter. Liksom enligt nuvarande ordning omfattar undanta

get även tjänster avseende sådana produkter. Skattefriheten gäller dä pro

dukten eller tjänsten tillhandahålls åt vårdgivaren, dentaltekniker eller kon

sumenten själv. Begreppet värdgivare har motvarandc innebörd som den 

som angetts i sjukvärdsavsnittet. 

Skattefriheten för tandvård omfattar värden som sådan. Skattefriheten 

omfattar endast varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagaren direkt av 

värdgivarcn som ett led i vården, st1vida inte den särskilda bestämmelsen om 

dentaltekniska produkter är tillämplig. Skattefrihetens räckvidd överens

stämmer säledes i princip med skattefriheten för sjukvärd. 

Även social omsorg undantas i paragrafens första punkt. Punkten motsva

ras. siivitt nu iir i fråga, av punkt 3 i anvisningarna. Förslaget har kommente

rats i avsnitt 2.2.6 och överensstämmer i sak med kommittens förslag (betän

kandet del Is. 198 f). l andra stycket av anvisningarna klargörs att skattefri

heten giillcr omsorgen som sådan. Skattefriheten innefattar endast varor och 

tjiinster som den som bedriver omsorgen direkt tillhandahåller den som åt

njuter denna. Detta tillhandahällandc skall alltså utgöra ett led i omsorgen. 

2) U1bild11i11g 

I punkten 2 undantas utbildning. Denna punkt motsvaras av punkt 4 i anvis

ningarna. Förslaget, som har kommenterats i avsnitt 2.2.6. överensstämmer 
i sak med kommittens förslag (betänkandet del Is. 199 ff). I första stycket i 

anvisningspunkten anges att skattefriheten endast avser varor och tjänster 

som den som bedriver utbildningen direkt tillhandahåller den som <ltnjuter 

denna. Skattefriheten omfattar endast vad som tillhandahålls som ett led i 

utbildningen. 

Undantaget från skatteplikt omfattar även utbildningsgivarens tillhanda

hällande av kost ät dem som åtnjuter utbildningen. Det kan alltså gälla kos

ten ät skolelever och :it viirnpliktiga under utbildning. Av första stycket i an

visningarna följer att undantaget inte omfattar tillhandahållande av kost åt 

anställd personal, t.ex. lärare och yrkesbefäl. Undantaget gäller i princip 
även om kosten tillhandahälls mot en viss ersättning. Som framgår av det 

tidigare sagda fiirutsiHter skattefriheten dock att tillhandahallandet är att se 

som ett led i tillhandahttllandet av själva utbildningen. 

I anvisningspunktcns andra stycke anges uttryckligen att skattefriheten för 

utbildning inte omfattar sfadan utbildning som säljare eller uthyrare anord

nar i samband med tillhandahallandct av skattepliktig vara eller tjänst. Vad 

som i praktiken utgör ett led i försiiljningen eller uthyrningen faller sitledes 

utanför skattefriheten. 
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3) Bank- och finansieringstjänster m.m. 

I punkten 3) i paragrafen undantas från skatteplikt bank- och finansicrings

tjänstcr samt värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet. Punk

ten motsvaras av punkt 5 i anvisningarna. Bestämmelserna har behandlats i 

avsnitt 2.2.5. De överensstämmer i sak med kommittens förslag (betänkan

det del I s. 192 ff och 202 samt del Ils. 1U2). De har utformats i enlighet med 

vad lagrådet förordat i sitt yttrande. 

Med bank- och finansieringstjänster avses finansiella tjänster såsom in

och utl:'rningstjänster och betalningsförmedling. Vad som skall förstf1s med 

värdepappershandel och därmed jämförliga tjänster anges i anvisningspunk

ten. Enligt denna förstf1s omsättning och förmedling av aktier. andra andelar 

och fordringar, vare sig de representeras av viirdepapper eller ej. Det inne

bär att värdepappershandeln i princip i sin helhet undantas från skatteplikt. 

Skattefriheten avser handeln med rättigheter som sådana och inte handel 

med värdepapper i deras egenskap av samlarobjekt. Detta korresponderar 

med andra stycket av anvisningarna till 7 *·Skattefriheten gäller givetvis så

väl den traditionella värdepappershandeln som den dokumentlösa värde

papp.:rshandeln. Detta har behandlats niirmare i lagrådet.i· yttrande. 

I anvisningspunktens andra stycke anges att undantaget för bank- och fi
nansieringstjänster inte omfattar notariatverksamhet, inkassotjänster, ut

hyrning av förvaringsutrymmen eller finansieringsföretags omsättning av va

ror som enligt köpeavtal {1tertagits av företaget. I begreppet notariatvcrk

samhet innefattas normalt bl.a. förvaltning av värdepapper, förvaltning av 

lån för annan part, förvaltning av omyndigs medel, juridiska tjänster åt kun

der samt andra rådgivartjänster. Förslaget inneblir innebär emellertid att 

vlirdepappershandeln alltid skall vara skattefri. således ocksä i den mån så

dan handel bedrivs av en notariatavdelning. Det innebär att skatteplikten 

för notariatverksamhet inte omfattar courtageavgifter vid förmedling av vär

depapper. Den i anvisningspunkten angivna skatteplikten för uthyrning av 

förvaringsutrymmen avser exempelvis bankfacksuthyrning och nedsättning i 

öppet förvar i bankvalv. 

Det bör slutligen anmärkas att den föreslagna skattefriheten inte sträcker 

sig längre än till vad som redan enligt nuvarande ordning är skattefritt. Den 

nuvarande gränsdragningen mellan vederlag och ränta vid beskattningsvär

dets bestämmande pavcrkas inte. Detsamma gäller gränsdragningen mellan 

överlåtelse av vara och överlåtelse av fordran . 

./) Försäkri11gstjä11srer 

Frän skatteplikt undantas i punkten 4) försäkringstjänster. Punkten motsva

ras av punkten 6 i anvisningarna. Förslaget har behandlats i avsnitt 2.2.5 och 

överensstämmer i sak med kommittens förslag (betänkandet del Is. 192 ff. ). 
Första meningen i anvisningarna är utformad i enlighet med EG:s sjätte mer

värdeskattedirektiv. 

5) Viss k11/111rverksamhet 

Punkten 5) avser viss bestämd kulturverksamhet. Punkten lir ny i förhål

lande till kommittens förslag. Den här föreslagna skattefriheten har kom-

13 Rik.wl11Ke11 1989/90. 1 sam/. Nr /I I 

Prop. 1989/90:111 
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menterats i avsnitt 2.2.4 och 2.2. 7 (si1vitt avser vissa immateriella riittighetcr Prop. 1989/90: 111 
m.m.) Tekniskt sett bör punkten i princip ses enbart som en hänvisning till 

uppriikningcn i punkt 7 i anvisningarna. Denna anvisningspunkt har utfor-

mats i enlighet med lagrtld!'ts yttrande i den m[in inget annat siigs. Det föl-

jande hiinfor sig endast till anvisningspunktcn. 

Första stycket a) avser uppli1telse eller överh1tc\sc av rättighet som omfat

tas av I. 4 eller 5 * upphovsriittslagen. dock inte sfivitt avser reklamalster 

eller system och program för automatisk databehandling och inte heller film. 

videogram eller annan jiimförlig upptagning som avser information. Denna 

punkt har kommenterats i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.2.7. ang{1-

ende immateriella riittighctcr m.m. Jämfört med lagrådsremissen har skatte

friht·ten inte begriinsats till de fall upplatclsen eller överlätelscn görs av upp

hovsmannen. l lagriidsremissen hade övcrsiittningar generellt ställts utanför 

skattefriheten. I enlighet med vad lagrädcr förordat har detta utg{l\t. Sam

mantaget innebiir det nu sagda att den hiir föreslagna skattefriheten iiven 

omfattar överlf1telsc eller uppbtclse av ratt till s{1dan övcrsiittning som om

fattas av 4 ~ upphovsriittslagcn. Betriiffande gränsen mellan skattefria och 

skattepliktiga transaktioner avseende övcrsiittningar hiinvisas till lagriidets 

yttrande. 

Ang;\cndc upphovsriitterna bör slutligen anmiirkas att med överltitclse el

ler upplåtelse <1v si1dana riittigheter avses alla transaktioner varigenom upp

hovsrätten helt eller delvis övergiir till annan person. I läri ligger att skattefri

heten liven innefattar exempelvis crsiittningar som utg~1r till upphovsmän pit 

grundval av avtal mellan [1 ena sidan organisation som förctriider upphovs

miin och f1 andra sidan mediaföretag. En sädan omsiittning är här att jäm

ställa med upplrltelse eller iivcrlåtclse även om upphovsmannen inte är med

lem i organisationen. 

I första stycket b) undantas frän skatteplikt övdli1tclse av iigandcrätten till 

eller import av s(1dant alster av bildkonst som avses i I * upphovsrättslagen 

och som iigs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Den pi1 detta sätt före

slagna skattefriheten motsvarar nuvarande 8 s 11). I enlighet med lagrådets 
yttrande har direkt knutits an till I * upphovsriittslagen. Som framgår av den 

allmänna motiveringen. avsnitt 2.2.4, har den nuvarande skattefriheten för 

upphovsmannen och dennes dödsbo inte utstr~ickts enligt vad lagrade! föror

dat till att giilla iiven den till vilken iiganderätten övcrgiitt p(1 grund av bodel

ning. arv eller testamente. 

Bctriiffande förht1llandet mellan upphovsriittcn till ett alster av bildkonst. 

första stycket a). och iiganderiittcn till ett s{1dant alster. första stycket b ). kan 

anmiirkas följande. Om en konstniir överl{1ter iigandcriitten till ett eget bilcl

konstalstcr. dvs. sj:ilva exemplaret. s[1 blir övcrl:itclsen skattefri enligt b ). En 

annan sak iir om konstniiren i stället (eller dessutom) upplåter eller överlåter 

upphovsrätten till bildkonstalstret. Det kan alltsa gälla riittcn att mtmgfal

diga och sprida exemplarets inne häll. Denna upplåtelse eller överliitelse blir 

skattefri enligt a). 

Utanför begreppet alster av bildktinst faller exempelvis brukskonstverk. 

En överlMelse av iigandcratten till ett si1dant verk omfattas saledes inte av 

den skattefriheten som avses i b). Om övcrl{1telsen avser Mde i1gandcrätten 

och upphovsriitten kan emellertid transaktionen komma att bli skattefri på 

grund av a). Upphovsriitten till verket omfattas nämligen av I * upphovs-
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rättslagen. Huruvida transaktionen pa så sätt är skattefri enligt a) beror på Prop. 1989/90:111 
var överli1telscns tyngdpunkt ligger. Denna griinsdragning mellan skatteplikt 
och skattefrihet finns redan enligt nuvarande ordning. Det här lämnade för-

slaget är inte avsett att inverka pi1 gränsdragningen. 
I första stycket c) undantas en uti.ivande konstnärs framförande av ett litte

rärt eller konstniirligt verk samt riittighet i fråga om ljud- eller bildupptag

ning av framförandet. 
Med utövande konstniir avses hiir simgare, musiker, skädespelare, recita

törer och andra utövande konstnärer. r mervärdeskattesammanhang innebär 
detta att utanför skattefriheten faller i allmiinhet t.ex. föredragshållare och 

andra informatiirer. Dessa agerar normalt inte i egenskap av utövande 
konstnärer. Denna griins för skattefriheten gäller även om framförandet av
ser ett littcriirt l'ller konstnärligt verk. Med s;!dant verk avses här ett upp

hovsrättsligt skyddat verk. Utövande konstnärers framförande av annat än 

sådana verk faller i praktiken utanför inkomstslaget niiringsverksamhet och 

därmed utanför mervärdcskattesystemet. 

Genom skattefriheten för rättighet i fräga om ljud- eller bildupptagning 

undantas royalties och andra ersiittningar som erhälls för att t.ex. grammo
fon- eller videoinspelningar används av radio- och televisionsföretag eller 

annan. Jämfört med lagri\dsremissen har skattefriheten utsträckts till att 

gälla inte endast riittighet som innehas av konstnären själv. Ett grammofon
bolags ersättning från ett radio- eller telcvisionsföretag för användandet blir 
således inte skattepliktig. 

I första stycket d) undantas biograf-. teater-, opera-, balett- och därmed 

jämförliga föreställningar. Med jämförliga förestiillningar avses t.cx. revy-, 

operett- eller musicalföreställningar. Som framgär av den allmänna motive

ringen omfattar skattefriheten inte konsertförestiillningar. 
Genom första stycket e) undantas frim ~katteplikt biblioteksverksamhet i 

form av tillhandahallande av böcker. tidskrifter, tidningar. ljud- och bildupp
tagningar, reproduktioner av hildkonst samt bibliografiska upplysningar. 
Denna skattefrihet innefattar även tillhandahållande av kopior av böcker 
etc. Den innefattar inte bara direkta avgifter fö1· själva tillhandahållandct av 
böckerna etc. utan iiven därtill förknippade avgifter såsom arsavgifter. be
ställnings- och köavgifter. Skattefriheten giiller även släktforskningsavgiftcr 
i form av avgifter för tillhandah:lllande av bibliotekens egna kopior av exem
pelvis kyrkböcker. Förmedlingsavgifter för tillhandahällandc av kopia som 
biblioteket beställer från landsarkiv o.d. blir skattefria enligt denna punkt i 
förening med f). lnformationsverksamhet blir liksom för alla andra subjekt 

skattepliktig. Enda undantaget är bibliografiska upplysningar. Med detta ut

tryck avses enh«rt upplysningar om vilka verk som finns tillgängliga på bib

lioteket eller p{i andra bibliotek för utlåning. 

I första stycket f) undantas från skatteplikt arkivverksamhet i form av för

varing och tillhandahållande av arkivhandlingar och uppgifter diirur. Med 
tillhandahållande av arkivhandlingar förstås även tilihandahållandc av ko

pior d~irav. Skattefriheten omfattar inte ett arkivs sammanställning och bear
hetandc av uppgifter ur egna eller andras handlingar. 

Första stycket g) innehäller ett undantag från skatteplikt för museiverk
samhet i form av utställning för allmänheten och tillhandahitllande av före- 195 



mål för utställning. Skattdriheten innefattar ett museums inträdesavgifter, Prop. 1989/90: 111 
guideavgifter od1 wderlag för tillhandahällande av vandringsutställningar 

o.d. Skattefriheten innefattar diiremot inte uppdragsverksamhet som exem-

pelvis utfärdande av iikthetsintyg och viirderingsintyg avseende tavlor och 

annat. konservatorsarhetcn (renoveringar av byggnadsfasader och skulptu-

rer m.m.). utredningar om fornhimningar (jfr 11 §lagen 1988:950/ om kul-

tunninnen 111.111.) eller inventering och bedömning av den fysiska miljön 
(byggnader och landskap). Sistniimnda slag av inventering utförs i regel av 

liinsmuseerna med '1at eller kommun som uppdragsgivare. 

6) Wittiglwt till jiistighet 

Punkten 6) i paragrafen avser fastighetsområdet. Punkten innehåller ett ge

nerellt undantag från skalleplikt för överlåtelse eller uppliitdse av arrende, 

hyresräll. bostadsriitt. tl)mträtt. servitutsriitt eller annan rättighet till fastig

het elkr del av fastighet. om inte annat anges i anvisningarna. I anvisning

arna. punkt 8 andra stycket, anges vissa (iverlåtcl~er eller upplåtelser som 

inte omfattas av undantaget från skatteplikt. I anvisningspunktens första 

stycke anges vissa tillhandahällanden som skall anses ingä i en uppli1telse av 

fastighet oavsett om uppföaren siirdebitaar tillhandahållandena eller ej och 

som diirmed omfattas av en skattefrihet för själva fastighetsupplåtelsen. 

Betriiffande övcrliltelse av äganderiitt till fastighet bör anmärkas att sa
dana överliitelser faller utanför den generella skatteplikten på den grunden 

att enligt den föreslagna lydelsen av 7 §andra och sista styckena är en fastig

het varken en vara eller tj;inst, jfr specialmotiveringen till 7 §.Skattefriheten 

för iiganderiittsiivcrlåtclscr följer stilcdcs direkt av 7 * utan tilliimpning av 

förevarantk paragraf. Som framgör av specialmotiveringen till 7 *omfattar 
dock den generella skatteplikten yrkesmässig förmedling av fastighet. Sådan 
förmedling iir inte undantagen frim skatteplikt. 

Undantaget frfm skatteplikt anges giilla överlåtelse eller upplåtelse av rät
tighet till fastighet eller del av fastighet. Med "'del av fastighet" avses en ma

teriell del. Vad som utgör fastighet eller del därav framgår av 7 * andra 
stycket. Uppli1tclse av del av fastighet skall anses föreligga endast i den män 

delen under uppli\telsetiden ingår i upplåtarens fastighet. l övrigt föreligger 

således uppli\telse av lös egendom, med påföljd att undantaget från skatte

plikt inte blir tillämpligt. Överlatelse av ideell del av fastighet innebär över

låtelse av äganderätt till fastigheten. En sådan överlåtelse faller, som tidigare 

nämnts. på grund av 7 ~ andra och fjärde styckena utanför den generella 

skatteplikten. 

Undantaget fr{rn skatteplikt avser i princip transaktilmer. vars huvudsak

liga innebörd iir att uppllitaren ställer fastigheten eller del därav till rättig

hetshavarens förfogande. Gränsdragningen mellan skattepliktig tjänst och 
skattefri upplfitelse av fastighet finns redan enligt nuvarande ordning. Det 

gäller niirmast lagring eller förvaring samt upplåtelse av reklamplats. Lag

ring eller förvaring är med vissa begränsningar en skattepliktig tjänst enligt 

nuvarande 10 *· Uthyrning i1v lagerlokal eller annat utrymme åt någon som 

själv lagrar varor räknas däremot inte som en lagringstjänst utan anses som 

upplåtelse av fastighet. Denna gränsdragning bör i princip bestå. I andra 
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stycket av anvisningspunkten fiiresl[1s dock infört vissa utvidgningar av skat- Prop. 1989/90: 111 
teplikkn i siirskilda fall. si"1som vid upplätclse av förvaringshoxar. Griinsen 

mellan skattepliktiga reklamtjänster enligt nuvarande I 0 * första stycket 9) 

och {1 andra sidan skattefri uppliitclse av fastighet är i princip följande. Som 

skattepliktig tjiinst anses uppli1tclse av reklamutrymme med anordningar. 

Som skattefri uppltitelsc av fastighet anses tHiremot att fastighetshavaren en-

dast uppl<'lter riitten att pä fastigheten sätta upp affischer eller reklamskyltar. 

Skattefriheten förutsiitter salcdes att han inte låtit vidta nilgon siirskild åt-

gärd för affischeringen eller skyltningen. Denna skillnad bör inte kvarstå i 

ett generellt skattesystem. Hiirtill kommer att skillnaden blir beroende av 

hur fastighctsbegreppet definieras i 7 * andra stycket. Utformningen av det 

begreppet 111[1ste emellertid bestämmas med andra utgängspunkter än räck-

vidden av skatteplikten för reklam. Pä nu anförda skiil bör i andra stycket av 

anvisningspunkten anges att undantaget för upplåtelse av fastighet inte gäl-

ler vid uppbtehe av utrymme för reklam eller annonsering pä fastighet. 

Som framg{1r av det förut sagda föreslås att begriinsningarna av skattefri

heten anges i andra stycket av anvisningspunkten. Sålunda anges i andra 

stycket a att undantaget fr{111 skatteplikt inte gäller vid slidan upplåtelse för 

vilken skattskyldighet medgivits enligt 2 * tredje stycket. Detta överens

stämmer med nuvarande ordning. I andra stycket b undantas från skattefri

heten uppl[1telse eller övcrliitelse av rätt till jordhruksarrende och rätt till 

tillgodogörandc av vissa naturtillgtrngar. Även detta överensstämmer med 

nuvarande ordning (jfr den giillande lydelsen av 7 * fjiirde stycket). Från 

skattefrihet undantas i andra stycket c rumsuthyrning i hotellrörelse eller lik

nande verksamhet. Denna skatteplikt motsvarar nuvarande lO * första 

stycket 7). Liksom enligt nuvarande ordning kommer skatteplikten saledes 

att ~iven omfatta uthyrning ;:v stugor i stugbyar och semesterbyar eller på 

campingomr[1den. I andra stycket c har som ny skattepliktig upplåtelse in

förts uppföelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhct. 

Skatteplikten omfattar upplMelse av plats för tält eller husvagnar eller av 

sitdana enklare stugor pi1 campingområde som skatteplikten för rumsuthyr

ningen inte ;111setts innefatta (jfr RSV Im 1977:5). Skatteplikten gäller givet

vis även upplillelsc av näringsidkares egna uppstiillda tält eller husvagnar. 

I anvisningspunktens andra stycke d undantas frän skattefrihet upplatelse 

av parkeringsplats i parkcringsverksamhet. Med upplätelse av parkerings

plats avses hiir uppl{1tclse av parkeringsplats för fordon på marken eller i 

byggnad. Skatteplikten omfattar givetvis även parkeringsverksamhet som 

kommun clkr statlig myndighet bedriver i former jämförliga med närings

verksamhet (jfr den föreslagna lydelsen av punkt I andra stycket av anvis

ningarna till 2 *). Utanför skatteplikten faller sådana upplätelser som inte 

sker i parkeringsverksamhet. Därmed blir upplåtelser i samband med t.ex. 

bostadsuthyrning skattefria. Detsamma gäller i allmiinhct arbetsgivares upp

lätelse f1t anstiillda. 

l andra stycket d undantas frfm skattefriheten även upplåtelse för fartyg 

eller luftfartyg av hamn eller flygplats. Bestämmelsen ersiitter I * förord

ningen ( 1968:(116) om skattskyldighet'till mervärcleskatt för hamn- och flyg-

platsverksam het si1vitt avser upplätclse för fartyg och luftfartyg. Skatteplik

ten utsträcks emellertid till att gälla inte hara handclshamn utan även annan 197 



hamnrörclse. Upplåtelse av hamnutrustning såsom kranar o.d. blir i allmän- Prop. 1989/90: 111 
het överhuvudtaget inte att anse som upplåtelse av fastighet. Skatteplikt fö-

religger dit säledcs utan tillämpning av förevarande bestämmelse. I förhål-

lande till lagradsrcmissen bör påpekas att med fartyg bör i förevarande sam-

manhang jämställas luftkuddcfarkost. Skatteplikten för upprntelse av flyg-

plats avser upplåtelse av bana för landning samt upplåtelse av mark eller 

hangar för uppstiillning av plan. Bestämmelsen innebär en utvidgning i för-

hltllande till 1968 ~irs förordning. Denna giiller nämligen endast flygplats som 

är trafikflygplats eller som drivs av luftfartsverket eller kommun. Några så-

dana begränsningar föreslås inte hiir. - I förht11Iande till lagrådsremissen ( d :o 

8 *andra stycket d) iir författningstexten förtydligad. G~nom förtydligandet 

klargörs att skatteplikten avser upplMclsc av hamnplats o.d. för fartygen och 

motsvarande för luftfartygcn. Den nuvarande griinsdragningen mot uppla-

tclse av nyttjanderätt till mark, byggnad o.d. skall besta (jfr RSV/FB Im 

1980:2 angående flygplatsavgifter m. m.). 

Frim skattcfriheten undantas i andra stycket d vidare upplittebe av förva

ringsbox. Det innefattar bl.a. uthyrning av bankfack. Härmed bör likställas 

upplätclsc av annat sftdant förvaringsutrymme som avses i punkt 5 av anvis

ningarna ang{1cnde uthyrning av förvaringsutrymme (jfr specialmotive

ringen d:o). Det har inte berörts i lagr<"1dsremisscn eller i lagräilets yttrande. 

I3etriiffande upplfitdscr av förvaringsboxar i allmiinhet kan anmiirkas att 

uppli1telserna ofta inte torde vara att anse som uppifttclse av del av fastighet 

utan i stället som uppliitelse av lös egendom. I sådant fall blir sfiledes 8 S 6) 

överhuvudtaget inte tillämplig. 

I andra stycket d undantas fran skattefriheten ocksä upplcltclse av ut

rymme för reklam eller annonsering pi1 fastighet. Denna skatteplikt har be

handlats tidigare i samband med redogörelsen för uppli1telsebegreppcts 

räckvidd. Slutligen införs skatteplikt beträffande upplåtelse av byggnad eller 

mark för djur. Diirmed försvinner den nuvarande gränsdragningen mellan i\ 
ena sidan skattepliktigt tillhandahållande av djurskiitseL foderviirdskap eller 

bctesscrvitut och ii andra sidan skattefri uppbtelsc av fastighet. 

I den inledande översikten till denna specialmotivering om skattefriheten 

för fastighetsuppli'ltclser har berörts innebörden av anvisningspunktens 

första stycke. I Hir skall endast tillfogas att formuleringen angående nätut

rustning inte medför skattefrihet för fastighetsuppl{1tares förmedling av pro

gram. Lagrddct har föreslagit att stycket inarbetas i lagtexten. 

7J l'ost1·erkcts hcjärdri11g.11·('r/.:..rn111hct 

Från skatteplikt undantas postverkets befordran av annat iin postpaket, 

gruppkorsband eller varor i diligenstrafiken. Undantaget har behandlats i 

avsnitt 2.2.3 och överensstiimmcr med nuvarande ordning (jfr den nuva

rande lydelsen av punkt 1 åttonde stycket av anvisningarna till 2 § ). 

8) Frimärken, sedlar och mynt 

Undantaget har kommenterats i avsnitt 2.2. 7 och överensstämmer med nu

varande 8 § 13). Vad som sägs om guldmynt har dock förts över från de nuva

rande anvisningarna. l samband därmed har gjorts en ändring i förtydli

gande syfte. 
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9)-11! Tidningar m.m. 

l de föreslagna punkterna 9)-12) finns bestiimmelser om undantag från skat

teplikt betriiffande allm~inna nyhetstidningar. 9). periodiska medkmsblad 

eller periodiska personaltidningar eller vissa s.k. organisationstidskrifter. 

10). viss annonsering i sistniimnda slag av publikationer. 11 ). och framstiill

ning m.m. av s;ldana publikationer. 12). Bestämmelserna motsvaras av de 

föreslagna anvisningspunkterna 9)-11 ). De nuvarande bestämmelserna 

finns i 8 * 5) och 6) jiimte femte och sjätte styckena av anvisningarna samt 

11 ~ I) och 17 *första stycket andra meningen. Förslaget, som behandlats i 

avsnitt 2.2.2 och 2.8. l. överensstiimmer med nuvarande ordning utom i föl

jande avseenden. 

Vad som anges i 8 * 9)-12) om undantag frirn skatteplikt har iiven gjorts 

tillämpligt pf1 radiotidningar och kassettidningar. Detta framg~1r av anvis

ningspunkten 11. 
Med radiotidning förstt1s hiir för synskadade avsedda radioprogram spm 

utgör version av tryckt allmiin nyhetstidning. vilken iir skattefri enligt 8 * 
9). Det avgörande iir att förlagan iir skattefri. Med radiotidning avses även 

program som iir avsedda för synskadade och som inneh;lller sammanstiill

ning av flera s[\dana tidningar som nyss angivits. Det kan anmiirkas att inne

börden hiir av uttrycket radiotidning s[\ledes i princip motsvarar innebörden 

av samma uttryck i lagen ( l 981 :5118) om radiotidningar. Den lagen innehMler 

särskilda tillstfmdsbestiimmelser. - Med kassettidning förstås i förevarande 

lagstiftning en för synskadade avsedd version av en sädan publikation som 

iir skattefri enligt 8 ~ 9) eller JO) och som sprids i form av kassctband eller 

annan si"tdan upptagning som kan liisas. avlyssnas eller pä n:1got annat siitt 

uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel. För detta fall gäller. liksom 

betriiffande radiotidningar. att det avgörande för skattefriheten iir att förla

gan är skattefri. Vad som siigs om radiotidningar som utgör sammanställ

ningar har motsvarande tilliimpning betriiffande kassettidningar. Innebör

den av uttryckL'l kassL'lttidning motsvarar i princip innebörden av samma ut

tryck i 1 ~ lagen ( 1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar. 

Skattefriheten omfattar emellertid iiven kassettidningar utan tryckt förlaga. 

men som till sitt inneh[ill och med hiinsyn till formerna for tillhandahiillandet 

iir ~1tt Fimstiilla med frirn skatteplikt undantagna publikationer. 

I 8 ~ 11 ) föresliis - i enlighet med lagrådets yttrande - den iindringen att 

ordet ''tryckalster" byts ut mot "publikation". Ändringen görs i förtydli

gande syfo..:. Laghestärnmelsen rör annonsering i sådana publik4tioner som 

anges i den fiireg{1ende punkten. dvs. periodiska medlem~blad m.m. Fiir att 

omfattas av sistniimnda punkt anses en publikation behöva vara framstiilld 

genom tryck. Med tryck forsti1s emellertid inte bara reproducering genom 

vanlig tryckning för hand eller p{1 maskin (högtryck. litografiskt tryck och 

offsettryck. helio- och fotogravyr etc.) utan iiven reproducering genom ets

ning. duplicering. priigling. fotografering de. (jfr RSN 1969: 125.8). Som 

framgått av det förut sagda föreslås 8 § 11) bli tillämplig även p{1 annonsering 

i kassettidning. 

8 ~ 12) innebiir ett s.k. kvalificerat undantag fnln skatteplikt för framställ

ning av sådan publikation som anges i punkten 10) och for tjänst som fram-
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stiillaren tillhandahaller i samband därmcd. Den hiir behandlade punkten Prop. 1989/90:111 
ersätter de nuvarande bestämmelscrna i 11 § 1) och 17 §första stycket andra 
meningen. Det är alltsä samma slag av tjänster som omfattas av den här före-
slagna kvalificerade skattefriheten. Bestämmelsen blir emellertid tillämplig 

pa envar som framställer publikationen. I praxis torde nuvarande 11 § 1) till-

lämpas enbart pa tryckerier i egentlig bemärkelse och inte på bokbinderier 
som utför samma slag av tjänster. Det finns inte skäl att upprätthålla denna 
skillnad. Bestiimmelseil föreslås, som tidigare nämnts. även bli tillämplig på 

s. k. kassettidningar. 
I övrigt har endast gjorts iindringar av redaktionell art. 

13) Sl'eriges Radio-koncernen 

Punkten 13 är ny i förhållande till kommitt~ns förslag och har behandlats i 

avsnitt 2.2.2. Införandet av gencrell skatteplikt för tjänster medför att all 

radio- och televisionsverksamhet blir skattepliktig i den mån undantag inte 

görs. Förevarandc undantag från skatteplikt mcdför att vad Sveriges Radio

koncernen uppbär av TV-avgiftsmedlcn eller i form av statsanslag inte blir 

skattepliktig intäkt för koncernen. Till den del koncernföretagen uppbär ve
derlag för skattepliktiga tillhandahållanden blir ersättningarna skatteplik

tiga. Skatteplikt uppkommer t.ex. i den mån nämnda koncernföretag erhäl
kr vederlag för upplåtelse av utrymme för reklam eller annonsering. Som 

framgt1r av den föreslagna författningstexten omfattas televerkets tjänster 
inte av undantaget från skatteplikt. Som exempel på s[1dana tjänster kan 

nämnas televerkets s.k. programinsamling och programdistribution. Vad te
leverket uppbiir av TV-avgiftsmedlen kommer s[tledes att utgöra skatteplik

tig intäkt för televerket. 

14)-16) Läkemedel. organ m.m. och flygbensin m.m. 

Punkten 14) överensstämmer med nuvarande 8 § 3). Punkten 15) är ny. Den 

införs för att nå överensstämmelse med EG:s sjätte mervärdeskattedirektiv. 
Punkten 16) överensstämmer med nuvarande 8 § 4). 

17) Lotterier 

Punkten har behandlats i avsnitt 2.2.7. Med lotterier förstås här detsamma 

som i lotterilagen ( 1982: 1011 ). Undantaget tran skatteplikt innebär att en 

lotteriarrangör eller dennes ombud eller en kommissionär inte skall ta ut 
skatt på vederlaget från köparen av lottsedlar, tipsspel m.m. Beträffande 

kommissionärer framgår det av vad som sagts inledningsvis i motiveringen 

till förevarande paragraf. Skattefriheten omfattar emellertid inte förmedling 

av lottsedlar. tipsspel m.m. Mervärdeskatt utgår således på förmcdlingspro
visioncr och -avgifter. 

I 8) \lerksamhetstillgängar 

Punkten motsvarar nuvarande 8 § 10) och har behandlats i avsnitt 2.2.7. Be

stämmelsen föreslås utformad så att som en förutsättning för skattefriheten 
anges att förviirvaren är skattskyldig. I övrigt har gjorts en genomgripande 
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19) Gral'öppning m.m. 

Punkten är ny och behandlas i avsnitt 2.8.2. 

Ändringen har kommenterats i avsnitt 2.6. Skattesatsen anges alltså som på
slagsprocent. Det förhållandet rubbar givetvis inte nuvarande ordning som 
innebär att vid yrkesmässig omsättning av skattepliktiga varor och tjänster 
anses mervärdeskatten utgöra en del av vederlaget oberoende av den skatt
skyldiges intentioner och oberoende av hans eventuella särdebitering av 
merviirdeskattcn. 

14 § 

Samtliga reduceringsregler utgii.r. Sista meningen i den föreslagna lydelsen 
anger bcskattningsvärdet vid uttag för försäljning från fartyg i vissa fall. De 
fall som avses är då varorna har levererats skattefritt som export till fartyget 
under de förutsättningar som anges i 2 a § andra stycket 3) eller 4) och den 
därefter följande försäljningen är sådan att leveransen på grund av 2 a § 

sjunde stycket inte skulle ansetts ha utgjort export. Det nu sagda ä~ behand
lat i lagrådets yttrande och bestämmelsen är utformad i enlighet med vad 
lagrådet föreslagit. Bestämmelsen motsvarar i princip uttagsbestämmelsen i 
förordningen (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel. Denna 
förordning föreslås upphävd som en följd av att bemyndigandet i 1 §slopas. 

-·. 
,< 

15 § 
.. -·. 

Ändringarna i femte och tionde styckena är en följd av förslagen om änd
ringar i nuvarande 2 § fjifrde stycket (enligt förslaget tredje stycket) resp. 
punkt 2 första stycket av anvisningarna till 2 §. 

I första stycket finns bestämmelser om skyldighet att öppet debitera mervär
deskatten vid omsättning för vilken skatt skall utga. I andra stycket anges 
bl.a. att sådan skyldighet inte föreligger vid "detaljhandel eller därmed jäm
förlig verksamhet". Vad som på sä sätt gäller för "med detaljhandel jämför
lig verksamhet" får tillämpning på nya tjänster i och med att skattebasen 
breddas. Det blir fallet med verksamhet inom t.ex. nöjes- och kultursektorn 
eller resesektorn. Skattens belopp behöver saJedes inte framgå av entrebil
jett till föreställningar och liknande. Detsamma gäller beträffande biljett el
ler annat resedokument som utfärdas i samband med personbefordran. Mot
svarande gäller även vid parkeringsupplåtelser och andra former av korttids
uthyrning. Den som för sin mervärdeskatteredovisning är beroende av en 
öppen skattedebitering, måste således - liksom vid inköp från detaljhan
dcln - siirskilt begära faktura eller motsvarande handling av vilken skattens 
belopp framgår. 

Ändringen i femte stycket är betingad av att nuvarande 2 § fjärde stycket 
i den föreslagna lydelsen blir tredje stycket. 
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Horttagandet i nuvarande första stycket första meningen av anknytningen 

till den som iir redovisningsskyldig iir en följd av att hestämmelserna om re

d<wisningsskyldighet reformeras p~1 s:itt anges i avsnitt 2.5. Avdragshestäm

melsen i andra meningen i samma stycke utgår. De tjänster som där avses 

k<Jmmer i sUillet all omfattas av det kvalificerade undantaget från skatteplikt 

enligt den föreslagna lydelsen av X* 12). Därigenom kvarstår avdragsrätten. 

trots alt avdragshesliimmelsen slnpas. Det föreslagna andra stycket innebiir 

alt första stycket inte iir tilliimpligt pit statlig och kommunal verksamhet i de 

hänseenden S\)111 framg~lr av 1X a *· Ändringarna i nuvarande sFitte stycket 

angi·iende fiktiv skatt har kommenterats i avsnitt 2.6. 

I det föreslagna första stycket införs en hänvisning till avdragshegräns

ningar i 60 * angi1endc skatt vid import av vissa tjänster. Beträffande förhtil

landet mellan 17 * och 60 * kan niimnas följande. Den i 17 * angivna av

dragsr:ittcn för import avser hfale varor och tjiinster. Av 60 * fjiirde stycket 

följer emellertid att avdragsriittt:n för skatt hiinförlig till import av tjänst iir 

bcgriinsad till import i s. k. blandad verksamhet. Detta behandlas i special

motiveringen till 60 *. Det kan anmiirkas. att det av 60 * fjiirde stycket första 

meningen framg[1r. att skattskyldighcten för en tFinsteimport aldrig i sig kan 

medföra avdragsriitt för n[1gon annan ingtiende skatt. Eventuell avdragsrätt 

för s[1dan skatt avgörs i stiillet av huruvida verksamheten iir av si1dant slag 

att den medför skattskyldighet. Det iir sitledcs nödviincligt att verksamheten 

är skattepliktig eller kvalificerat undantagen frä1f skatteplikt. 

Ändringen i fjtirde stycket är en följd av all nuvarande 17 S sjätte stycket i 

förslaget har blivit ~1ttonde stycket. Bemyndigandet i det nuvarande femte 

stycket upphiivs. Det har behandlats i avsnitt 2. 7. Regeringen har med stiid 

av b~·myndigandet förordnat om avdragsförbud i förordningen (l 968:591) 

om merviirdeskatt i vissa fall vid utförsel. Hestiimmehen i det nya stycket i 

förevarande paragraf har i sak överförts fri111 förordningen. Bestiimmelsen 

har utformats i enlighet med vad som förordas i lagrådets yttrande. Förord

ningen fiiresläs upphiivd i sin helhet till fiiljcl av att hemyndigandena i föreva

rande paragraf och i 1 * slopas. Innebörden av regelsystemct har redovisats 

i specialmotiveringen till föreslagna 2 a *sjunde stycket. 

18 a * 
Bcstiimmelserna har behandlats i avsnitt 2.3. De har formulerats i enlighet 

med vad lagriidcr föreslagit i sitt yttrande. dock har den föreslagna lydelsen 

av andra stycket jiimkats. I förhiHJande till lagddsremissen innehär formule

ringen av första stycket en iindring i sak. 

I första stycket föreskrivs ett generellt avdragsförbud för staten. Som 

framgår av det föreslagna 3 ~ tredje stycket och specialmotiveringen därtill 

först<ls med staten annan statlig myndighet än statligt affärsverk. Vad som 

avses med statlig myndighet anges i nämnda specialmotivering. Det gene

rella avdragsförbuckt för staten iir en konsekvens av att i princip alla statliga 
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myndigheter. utom affärsverken, kommer att kompenseras för sin ingående Prop. 1989/90: 111 
mervärdeskatt i särskild ordning p[1 sätt som redogörs för i avsnitt 2.3.2. Be-

träffande affärsverken kommer ML:s allm:inna bestämmelser om avdrags-

rätt att giilla. 

Andra stycket giillcr avdragsriitten för primär- och landstingskommuncr. 

Genom styckets första mening för dessa kommuner avdragsrätt för st1dan in

g:1cnde skall som hiinför sig till verksamhet som inte medför skattskyldighet. 

Denna avdragsrätt har behandlats i avsnitt 2.3.3. T andra meningen klargörs. 

att de allmiinna avdragsbestiimmelserna i föreslagna lydelsen av 17 § tredje

-tionde styckena jiimte anvisningar och 18 *gäller i tillämpliga delar pa den 

hiir aktuella avdragsriitten. Kommunernas avdragsrätt för ing{1ende skatt i 

verksamhet som medför skattskyldighet följer direkt av 17 *första stycket. 

Ändringarna iir huvudsakligen en följd av det i avsnitt 2.5 i den allmänna 

motiveringen kommenterade förslaget till ny redovisningsordning. 

I första ~tycket knyts s<llcdes skyldigheten att anmäla sig för registrering 

direkt till omsättningen och det anges att registreringen skall ske i hemorts

kommuncn. Vidare tilliiggs i första stycket att den som är skattskyldig till 

merviirdeskatt men som inte skall lämna sjiilvdeklaration alltid skall anmäla 

sig för registrering oavsett omsättningens omfattning. 

1 femte stycket föreslits att det införs bestiimmelser om ytterligare möjlig

heter till registrering och avseende registreringens varaktighet. Motsvarande 

förhiillanden regleras i dag i bestämmelserna om redovisningsskyldighet i 6 ~ 

ML. 

Paragrafen iir ny. 

I första stycket anges att redovisning av mervärdeskatt skall ske i allmiin 
sjiilvdeklaration i de fall registrering inte skall ske enligt 19 ~och att de förfa

randeregler som gäller avseend1: s;ldan deklaration skall gälla för förfarandet 

med denna merviirdeskatt i stället för ML:s motsvarande bestämmelser. Den 

föreslagna bestämmelsens placering och allmiinna utformning har gjorts i en

lighet med vad lagrätle1 anfört. Lagritdets tveksamhet inför den föreslagna 

ordningen kommenteras i avsnitt 2.5 i den allmiinna motiveringen. 

I andra stycket anges att skattetilHigg enligt taxeringslagen skall utgå med 

20 r;;. till den del beräkningsunderlaget avser mervi\rdeskatt enligt första 

stycket. Avsikten med stycket iir att förhindra att ett mer betungande skatte

tifögg utgär p{1 felaktigheter avseende mervärdeskatt i en allmiin sjiilvdekla

ration än om motsvarande felaktighet anges i en merviirdeskattedeklaratiÖn. 

T det förslag som famnades i lagrådsremissen skulle samma effekt uppnås ge

nom att bi:stämmelsen om skattetillägg i 64 a * ML iiven skulle gälla av
seende s{idan mervärdcskatt som skulle redovisas i allmän sjiilvdeklaration. 

Jag anser dock att det nu lämnade förslaget är en bättre lösning. 
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I enlighet med vad lagrådet har anfört föreslås bemyndigandet i tredje 

stycket sista meningen utgå. Övriga ändringar föranleds av det förslagnare

dovisni ngsförfara ndet. 

Ändringen iir av redaktionell art. 

Ändringarna i första stycket 4 iir en följd av det ändrade redovisningssyste

met. 

Ändringen i föreslagna första stycket första meningen är en följd av att kyla 

i 7 § andra stycket förs in under varubegreppet. I enlighet med vad lagrådet 

förordat föreslas att bemyndigandet i den andra meningen utgk I den före

slagna tredje meningen har en hänvisning gjorts till bestämmelserna i 13 § 

angående skattesatsen. Denna hänvisning ersätter 59 ~ första stycket första 

meningen. som föreslås upph;ivd. Det föreslagna andra stycket har i sak 

överförts frtm nuvarande 8 § 12). Övriga ändringar iir av redaktionell art. 

Nuvarande första stycket första meningen utgår på grund av att en hänvis

ning till 13 §föreslås införd i 58 §.Styckets andra mening utgår som en följd 

av att reduceringsreglerna slopas. 

Ändringarna i nuvarande andra stycket är en följd av att skattesatsen ut

formas som en pi'tliiggsprocent. Ändringen av vad som skall utgöra heskatt

ningsvärdet korresponderar med den föreslagna hänvisningen i 58 * till 13 § 

och motsvaras såvitt avser omsättning inom landet av den föreslagna änd

ringen i första stycket av anvisningarna till 14 §. 

Paragrafen är ny. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 2.5 i den allmänna 

motiveringen. Vid utformningen av paragrafen har de synpunkter som lagrå

det framfört beaktats. 

Av första stycket framgår att det är den som importerar en tjänst som skall 

erlägga förekommande importskatt. Mervärdeskatt skall vid import endast 

erläggas för vissa i första stycket uppräknade tjänster. I listan över skatte

pliktiga tjänster vid import har. i enlighet med vad som anförts av några re

missinstanser. tillägg i förhållande till kommittens förslag gjorts avseende 

import av vissa immateriella rättigheter. Denna punkt har utformats i enlig

het med vad som föreslås i 2 a ~tredje stycket 12) avseende export av sådana 

rättigheter. Den av kommitten föreslagna lydelsen av punkten 6 (enligt kom

mittens föreslag i tredje stycket av 60 § ML) bör ändras från ""analys eller 

värdering av vara·· till .. kontroll eller analys av vara ... Härigenom uppnås 
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korrespondens med 2 a *tredje stycket 7) i dess föreslagna lydelse. Dess- Prop. 1989/90:111 
utom und\'iks dubbelheskattningsproblem i förhållande till EG:s sjätte mer-

värdeskattedirektiv. 

Punkten 8. "annan tjänst av ekonomisk, juridisk. administrativ eller där

med jiimförhar art", korresponderar med föreslagna 2 a §tredje stycket 16). 

Med begreppet avses främst att ticka in olika typer av konsulttjänster. Det 

kan gälla tjänster utförda av advokater. andra juridiska rådgivare. revisorer 

m.m. Begreppet inrymmer även finansiella tjänster och försäkringstjänster. 

Dessa tjänster importheskattas dock inte eftersom importbeskattningen en

ligt andra stycket inte skall träffa någon tjänst som iir undantagen från skat

teplikt enligt 8 *ML. 

I andra stycket förklaras vad som avses med import av tjänst. Tjänsten 

skall tillhandahilllas eller förmedlas av en utländsk fön:tagare som inte är 

skattskyldig h~ir i landet. Tillhandahallanden av utländska företagare som är 

skattskyldiga här i landet enligt punkt I nionde stycket av anvisningarna till 

2 *skall heskattas på vanligt sätt hos tillhandahållaren. Om tillhandahållaren 

inte iir en företagare som skulle ha beskattats om han haft sådan anknytning 

till Sverige som anges i ovan angiven anvisningspunkt skall importskatt inte 

utg~1. 

Vidare skall tjänsten tillgodogöras inom landet. Den som har etablerat sin 

affärsverksamhet i Sverige, har fast driftställe eller är bosatt inom landet far 

som huvudregel anses här tillgodogöra sig de tjänster han erhåller. Tjänster 

somt.ex. inhandlas under resa i utlandet. för behov under resan eller tjänster 

avseende tillgångar eller verksamhet i utlandet skall dock inte anses tillgo

dogjorda i Sverige. 

I tredje stycket anges att skatt inte skall erläggas av vissa importörer. 

Detta gäller merviirdeskattskyldiga importörer för import i den skatteplik

tiga verksamheten samt staten och primär- eller landstingskommun. Med 

staten förstas här annan statlig myndighet än affärsverken (jfr föreslagna 3 § 

tredje stycket och specialmotiveringen därtill). Undantagna från skyldighet 

att erlägga skatt är vidare privatpersoner och andra som inte bedriver nä

ringsverksamhet under förutsättning att värdet av den totala importen för 

beskattningsåret uppgf1r till högst 30 000 kr. 

De föreslagna bestämmelserna i 2 § om att den som skall erlägga mer

värdeskatt för import av tjänst är skattskyldig och i 5 * om vad som skall 

utgöra utgäende skatt vid importbeskattning av tjänst, hidrar till att göra de 

allmänna reglerna i ML tillämpliga på import av tjänst. 

Skatt skall således erläggas med 23.46 %, av vederlaget enligt 13 och 14 *§ 

ML. Skatten skall om importen sker i en skattepliktig verksamhet redovisas 

i denna verksamhet och annars som en egen verksamhet. Bestämmelserna 

om registrering och redovisning gäller även avseende importskatten. Den 

skatt som skall erläggas, redovisas som utgående skatt. I den mån avdrags

rätt finns enligt fjärde stycket skall det avdragsgilla beloppet redovisas som 

ingående skatt. Av det nu sagda följer att även hestämmelserna om restavgift 

hlir tillämpliga liksom bestämmelserna i 64 a ·- 64 k §*om skattetillägg m.m. 

I fjärde stycket anges att undantag från de allmänna reglerna skall göras 

avseende rätten till avdrag. Den som är skattskyldig endast på grund av 

tjänsteimporten (jfr föreslagna 2 §andra stycket andra meningen) har. bero- 205 



ende pi1 förevarande styckes första mening och första meningen 17 *· inte Prop. 1989/90: 111 
avdragsriitt för importskatten. I Ian har inte heller rätt till avdrag för annan 
merviirdcskatt som i <Kh för sig skulle kunna anses hänförlig till importen. 

Av andra meningen följer att den som skall erlägga skatt för import av tjänst 

endast har riitt att göra avdrag med motsvarande belopp till den del importen 

sker för en i övrigt skattepliktig verksamhet. 

7H 

Sista meningen i andra stycket utgår som en följd av det föreslagna redovis

ningsförfarandet. 

76 b * 
Paragrafen har 1indrats i överensstiimmelse med vad lagrädel förordat. 

Anvisningar 

till I * 
Ändringen i andra stycket är en följd av att bemyndigandet i paragrafen slo

pats. 

till 2 * 
punkt 1 

Det nuvarande första stycket har delats upp i två stycken. I det föreslagna 

första stycket har yrkesmässigheten knutits till det av mig i samband med 

in komstskattereformen fön:slagna inkomstslaget näringsverksamhet. 
Denna :indring beror alltså pi\ att jag föreslagit att de tre nuvarande inkomst

slagen jordbruksfastighet. annan fastighet och rörelse skall ersättas med ett 
enda inkomstslag. näringsverksamhet. Kriterierna för detta inkomstslag är i 

princip- liksom för rörelse - varaktighet. självständighet och vinstsyfte. Ut

över vad som framgår av det nu sagda innebär de föreslagna inkomstskatte

riittsliga lindringarna följande av intresse. Inkomstslaget tillfällig förvärvs

verksamhet föresltis försvinna. Vissa inkomster i det inkomstslaget blir i stäl

let hiinförliga till niiringsverksamhet. Inkomstslaget kapital kommer uteslu

tande att vara beskattningsunderlag för statlig inkomstskatt. Bestämmelser 

om inkomstslaget kapital föreslås därför endast i SIL. Vissa inkomster som 

i dag h~infiirs till kapital kommer i stället att hänföras till niiringsverksamhet. 

Schablonheskattningcn av fastigheter tas bort frfin inkomstbeskattningen. 

I det första stycket föresli\s att verksamhet skall anses som yrkesmässig 

inte hara när inkomsten är intäkt av näringsverksamhet enligt KL utan ocksa 

niir den är det enligt SIL. Ändringen. som iir ny i förhallanck till lagrådsre

missen, betingas främst av att den i punkten 2 första stycket f) föreslagna 

uttagsheskattningcn annars inte triiffar sadana juridiska personer. vars intäk

ter inte utgör inkomst av näringsverksamhet enligt KL men väl enligt SIL 

(jfr 2 ~ 7 mom. SlL). En konsekvens av hänvisningen till SlL är visserligen 

att för sådana juridiska personer som enligt förslaget om reformerad in-
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komstskatt endast skall ha en förviirvshilla och di:i i inkomstslagd närings- Prop. 1989/90:111 
verksamhet enligt SIL. kommer yrkesmiissighetsbegreppct enligt :VtL även 

att innefatta kapitalintäkll'r. Erforderliga begriinsningar av skattskyldighe-

ten enligt ML fös emellertid i stiillet genom de i 8 * föreslagna undantagen 

fr;ln skatteplikt. 

Det första styckets nuvarande hiinvisning till anvisningarna till 35 * KL har 

ersatt~ av en hänvisning till 25 * 2 mom. tredje stycket SIL. Regleringen av

ser vissa uppl<'ttdser av avverkningsr~itter och vissa fall av avyttring av skogs

produkter. Dessa upplåtelser eller avyttringar kan av den inkomstskattskyl

dige hiinföras till inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet i stället för till 

inkomstslaget jordbruksfastighet. ML:s hänvisning till KL innebär att skatt

skyldigheten till merviirdeskatt kvarstår i ett sådant fall. När nu inkomstsla

gL't tillfällig förvilrvsverksamhet föreslås avskaffat föresläs samtidigt att den 

nuvarande valfriheten mellan inkomstslagen jordbruksfastighet och tillfällig 

fiirviirvsverksamhet ersätts av en motsvarande valfrihet mellan inkomstsla

gen niiringsverksamhet och kapital. Den hiir föreslagna ilndringen i ML in

nebiir att den nuvarande merviirdeskattskyldighetens omfattning bibeh:1lls. 

I det föreslagna andra stycket har hänvisningen till 24 § 2 mom. KL ersatts 

av en hiinvisning till 5 § andra och tredje styckena KL. Denna iindring beror 

pa att schablonbeskattningen av fastigheter föreslås slopad i inkomstskatte

sammanhang och att 24 * 2 mom. Kl sälcdes upphävs. I stället införs begrep

pen privatbostad och niiringsfastighet i Kl. Den här föreslagna hänvisningen 

till 5 § KL avser sillcdcs det där föreslagna begreppet privatbostad. Det kan 

anmärkas att själva innehavet av en privatbostad inte kommer att inkomst

beskattas. En näringsfastighet kommer däremot att inkomstbeskattas och då 

i inkomstslaget näringsverksamhet. 

I det föreslagna andra stycket har begreppet rörelseliknande ersatts av 

'"former jämförliga med näringsverksamhet··. Ordet rörC'lseliknande former 

hänför sig till det nuvarande inkomstslaget rörelse. I och med att detta in

komstslag ersätts av inkomstslaget näringsverksamhet är det inte lämpligt 

eller ändami\lsenligt att behidla denna anknytning. Det bör uppmiirksammas 

att kriterierna för alla former av näringsverksamhet blir. som tidigare 

niimnts. desamma som i dag gäller för inkomstslaget riirelse. nämligen var

aktighet. självstiindighct och vinstsyfte. Det finns inte bärande skäl att i mer

viirdeskattehiinseenck då göra n~lgon skillnad mellan olika näringsslag. Nå

gon praktisk verkan av betydelse synes ändringen inte fä. I det föreslagna 

tredje stycket. som kommenteras senare. förcslils att vinstkriteriet inte skall 

tillämpas om en skattepliktig vara eller tjiinst mllt vederlag tillhandahålls av 

staten. ett statligt affärsverk. en primärkommun eller en landstingskommun. 

Vinstkriteriet skall diircmot tillämpas pii kyrkliga kommuners verksamheter. 

Införandet av beloppsgriinsen i andra stycket har behandlats i avsnitt 2.5. 
I förh{1llande till lagri1dsremissen har tillagts en bestiimmelse angilendc skatt

skyldighetcn för delägare i ett enkelt bolag och för andelsägare vid sam

ägandcrätt. Bcstilmmelscn motsvarar vad som enligt nuvarande första 

stycket av anvisningarna till 6 * föreskrivs beträffande den nu gällande om

siittningsgriinsen för rcdovisningsskyldighet. Skattskyldighet för dcliigare i 

s.k. gruvbolag och i partrcderi föl_jcr regelmässigt direkt av första stycket. 

Övriga ändringar i de föreslagna första och andra styckena är av redaktio

nell art. 
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; Det nuvarande andra stycket angående yrkesmässig byggnadsverksamhet 

!' utgår. Bl.'.stämmelserna har i erforderliga delar förts över till punkt 2 första ., 
stycket c) a\' förevarande anvisningar. 

I lagriidsrcmisscn fanns infört ett nytt tredje stycke angående yrkesmässig

hcten vid egenregiverksamhet. Stycket innehöll bestämmelser som åsyftade 

att utsträcka yrkcsmässighctsbegreppet till att avse även viss egenregiverk

samhet på fastigheter som utgör tillgång i näringsverksamhet som inte med

för skattskyldighet. Denna utsträckning skulle ligga till grund för den uttags

beskattning som föreslås i punkt 2 första stycket f) av anvisningarna beträf

fande sådan egcnregiverksamhct. I lagrådsremissen angavs att en verksam

het anses som yrkesmässig i ML:s mening först då näringsidkaren även i utåt

riktad verksamhet tillhandahåller de tjänster som det är fråga om att be

skatta (jfr exempelvis prop. 1978179: 141 s. 62-65 angående kriterier för yr

kesmässig byggnadsverksamhet). Lagrådet har emellertid i sitt yttrande inta

git den st[\ndpunkten att den i lagradsremissen föreslagna regleringen, såvitt 

nu är i fråga, är obehövlig och kan utgå. I yttrandet utvecklas skälen för 

denna ståndpunkt. Jag har inte anledning att frångå lagrådets bedömning. 

Be~tämmclscrna om utsträckning av yrkesm~issighetsbegreppet har således

i enlighet ml.'.d vad som förordas i lagrådets yttrande - tagits bort. För att 

uttagsbeskattningen även skall omfatta sådana fastighetsägare vars intäkter 

inte utgör inkomst av näringsverksamhet enligt KL. men väl enligt SIL, är 

det dock erforderligt att det första stycket av anvisningarna kompletteras i 

enlighet med vad som anges i specialmotiveringen till det stycket. I det i lag

rådsremissen föreslagna stycket fanns även vissa bestämmelser som skulle 

begrilnsa omfattningen av den uttagsbeskattning som föreslås i punkten 2 av 

anvisningarna. Dessa bestämmelser har - också i enlighet med vad lagrådet 

förordat - förts över till uttagsbcstämrnelserna. 

Lagrådet har även förordat att vad som i lagrådsremissen föreslås om of

fentlig verksamhet, elfte och tolfte styckena i remissen, i stället tas in som 

ett nytt tredje stycke. Sit är nu gjort i förslaget. Lagrådet har även föreslagit 

att bestämmelserna pi\ visst sätt förkortas och förenklas. Utformningen 

överenssstämmer med lagrådets så när som på att bestämmelsen i sista me

ningen uttryckligen anger för vilket fall den är avsedd, nämligen myndighets

utövning. 

Beträffande det sålunda föreslagna tredje stycket bör anmärkas följande. 

I första meningen anges att om staten. ett statligt affärsverk eller en kommun 

tillhandahåller skattepliktiga varor eller tjänster mot vederlag utan att till

handahållet ingår som ett led i en myndighetsutövning, är verksamheten att 

anse som yrkesmässig, oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller ej. Be

stämmelsen är alltså endast tillämplig på staten, statliga affärsverk och kom

muner. Som framgår av det föreslagna 3 § tredje stycket och specialmotive

ringen därtill förstas i ML med staten annan statlig myndighet än statligt af

färsverk. Vad som avses med statlig myndighet anges i nämnda specialmoti

vering. Med kommun förstås enligt det i förevarande anvisningspunkt föl

jande stycket primärkommun och landstingskommun. Med kommun avses 

således inte kyrklig kommun. 

Bestämmelsen i det här behandlade tredje stycket innebär att i den mån 

de nämnda offentliga subjekten tar ut vederlag för skattepliktiga varor eller 
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tjänster, så föreligger yrkesmässig verksamhet även om verksamheten be- Prop. 1989/90:111 
drivs utan vinstsyfte. Bestämmelsen är inte tillämplig på verksamhet som be-

drivs av kyrkliga kommuner. Tekniskt sett utgör den föreslagna bestämmel-

sen enbart en inskränkning av yrkesmässighetsrekvisitet i de föreslagna 
första och andra styckena. Närmast gäller det rekvisitets anknytning till det 
nuvarande inkomstslaget rörelse och framdeles således till det föreslagna in-

komstslaget näringsverksamhet. Kriterierna för dessa inkomstslag är, som 

tidigare nämnts, i princip varaktighet. självständighet och vinstsyfte. I vilken 

mån vinstkriteriet även gäller offentlig verksamhet, som drivs unders. k. rö-

relseliknande former, har inte alltid varit lätt att avgöra. Förevarande stycke 

innebär att vinstkriteriet inte skall tillämpas när staten, de statliga affärsver-

ken eller nyssnämnda kommuner bedriwr verksamheten i former som i öv-

rigt är jämförliga med näringsverksamhet. För kyrkliga kommuners verk-

samhet är det däremot mest ändamålsenligt att vinstkriteriet tillämpas . 

. Bestämmelsen i det föreslagna tredje stycket första meningen innebär inte 
bara den nu angivna regleringen av sådan offentlig verksamhet som bedrivs 

utan vinstsyfte. Bestämmelsen innebär även en uttrycklig reglering av sådan 

verksamhet som ingår som ett led i en myndighetsutövning och som bedrivs 
av staten. de statliga affärsverken och nyssnämnda kommuner. Genom be

stämmelsen fastslås att tillhandahållande av varor eller tjänster inte medför 

skattskyldighet. om tillhandahållandet ingår som ett led i en myndighetsut

övning. N{1gon särskild reglering av sådana tillhandahållanden från kyrkliga 

kommuner är inte behövlig. För kyrkliga kommuner skall nämligen, som ti

digare nämnts, vinstrekvisitet gälla. De kyrkliga kommunernas myndighets

utövning blir därmed inte att anse sorri yrkesmässig. Om annan än statlig eller 

kommunal myndighet med stöd av 11 kap. 6 * RF anförtrotts offentliga för
valtningsuppgifter som innebär myndighetsutövning, blir utförandet av 

dessa uppgifter att anse som yrkesmässig verksamhet oaktat den här före

slagna bestämmelsen. Detta överensstämmer med nuvarande ordning. Lag
rådet har i sitt yttrande föreslagit en ändring i 8 ~.som skulle innebära att 
skattskyldighet inte heller uppkom vid sådan myndighetsutövning. Som 
framgår av den allmänna motiveringen, avsnitt 2.2. 7, har detta inte föranlett 

någon ändring i propositionen. 
Med det föreslagna begreppet myndighetsutövning förstås i enlighet med 

vad som gäller i andra sammanhang beslut eller åtgärder som ytterst är ut
tryck för samhällets maktbefogenheter och som kommer till stånd och får 

rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler 

och inte på grund av avtal eller i övrigt regler av privaträttslig natur (jfr prop. 

1972:5 s. 311 f. och prop. 1975:78 s. 141 ff. ). I förhållande till lagrådsremis

sen vill jag tillägga följande angående innebörden av begreppet myndighets

utövning. Ett på författning grundat statligt eller kommunalt monopol på 

något visst slag av tjänst, medför således inte att det är fråga om någon myn

dighetsutövning. Detsamma gäller även om myndighet eller kommun i en 
författning direkt ålagts att bedriva en viss form av verksamhet. Det avgö

rande är i stället förhållandet mellan å ena sidan myndigheten eller kommu

nen och å andra sidan den enskilde. 

Det bör uppmärksammas, att den här föreslagna författningstexten inte 

innebär att själva tillhandahållandet i sig måste utgöra en myndighetsutöv-

14 Riksdagen 1989190. 1 sam/. Nr 111 
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ning. Det iir tillriickligt att tillhandahällandet utgör ett led i en sådan utöv- Prop. 1989/90:111 
ning. Vad som skall anses utgöra ett sådant tillhandahållande överensstäm-

mer i princip med innehörden av begreppet "vid myndighctsutiivning" i 3 

kap. 2 * skadesdndslagen ( 1972:207) och 20 kap. I *första stycket brottsbal-

ken. Det mäste emellertid beaktas att den här föreslagna regeln avses tillgo-

dose andra syften än de båda nämnda bestämmelserna i skadeståndslagen 

och brottsbalken (jfr motsvarande problem angående förhållandet mellan 

dessa båda bestämmelser. prop. l988i89:113 s. 23 f.). Här är det närmast 

fråga om att hestiimma omfattningen av skattskyldigheten för offentlig utåt-

riktad verksamhet med hänsyn till bl.a. konkurrensneutralitet och fiskala in-

tressen. Mot bakgrund hiirav har förslaget inte formulerats som gällande till-

handahtillanden "vid" myndighctsutövning. Som exempel på den här före-

slagna bestämmelsens tillämplighet kan niimnas den situationen att en myn-

dighet tillhandahåller bevis och andra handlingar eller kopior därav i sam-

band med att myndigheten meddelar beslut innebärande myndighetsutöv-

ning. St1dana tillhandahallanden omfattas i princip av den hiir föreslagna 

skattefriheten, iiven om myndigheten tar ut särskild avgift för handlingarna 

eller kopiorna. 
I det föreslagna tredje stycket andra meningen anges att omhänderta

gande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening, som 

sker mot vederlag, är att anse som yrkesmässig wrksamhet, även om åtgär

derna ingår som ett led i en myndighetsutövning. I förhällande till lagrådsre

missen bör anmärkas följande. Bestämmelsen föresbs mot bakgrund av att 

den enskilde på grund av offentligrättsliga regler i många fall är skyldig att 

1{1ta få utfört den här typen av åtgärder. I sådant fall ingår alltså åtgiirdcrna 

som ett led i den statliga eller kommunala myndighetsutövningen, om den 

enskilde iir skyldig att låta åtgärderna utföras av staten eller kommunen. Det 
biir emellertid inte komma i fråga att låta det allmännas utförande av dessa 

åtgärder vara skattefritt medan motsvarande åtgärder blir skattebelagda då 

de utförs i privat regi. Bestiimmelser om vem som skall utföra Mgärder av 

hiir avsett slag grundar sig på bedömningar som i princip saknar betydelse 
för den skattemässiga behandlingen av verksamheten. 

Med omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt av

loppsrening avses här uppsamling, förvaring och bortförande av materialet 

samt därpå följande deponering. återanvändning. rening eller förstöring el

ler annat slutligt omhändertagande. Det kan gälla inte bara hantering av ma

terial i form av sopor. skrot. uttjänta anläggningsdclar eller andra saker utan 

även hantering av jord. luft eller vatten som förorenats genom t.ex. radioak

tivitet eller tungmetallutsläpp. 

I ett nytt fjärde stycke föreslås en definition på vad som menas med kom

mun. Med en sådan skall i ML förstås, liksom enligt nuvarande ordning, pri

märkommun oi::h landstingskommun. Med primärkommun avses således 

inte kyrklig kommun. Lagrådet har i sitt yttrande förordat att med kommun 

skall även förstas kommunalförbund. Som framgår av den allmänna motive

ringen, avsnitt 2.3.3 .. har detta inte föranlett någon ändring. 

Det föreslagna femte stycket överensstämmer med det nuvarande tredje 

styckets första och andra mening. Den tredje meningen i sistnämnda stycke 

utgår till följd av att dt: undantag från skatteplikt som anges i nuvarande 8 § 

1) upphävs. 
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I ett nytt sjätte stycke införs en särskild begränsning avseende skattskyl- Prop. 1989/90:111 
digheten vid tillhandahållande av kost åt personal. Det gäller tillhandahål-
landen som medför skattskyldighet enbart på grund av sådan servering. I an-

nat fall blir bestämmelsen över huvud inte tillämplig. Det kan anmärkas föl-
jande. Tillhandahållande av kost åt egen personal är en i sig yrkesmässig 
verksamhet även när tillhandahållandet sker i en i övrigt skattefri verksam-
het eller i något som inte är verksamhet över huvud taget i ML:s mening. 

Som exempel kan nämnas personalservering vid sjukhem resp. vid regemen-
tenas officersmässar. Förslaget överensstiimmer i sak med kommittens för-

slag (betänkandet del I s. 205) och är betingat av praktiska och administra-

tiva skäl. Mitt förslag skall ses mot bakgrund av införandet av skattskyldig-

hct för personalserveringar den 1 mars 1990. När nu redovisningsgränsen fö-

reslås slopad, finns det behov av att i de här avsedda fallen införa en nedre 

gräns för skattskyldigheten. Gränsen avser det allmänna saluvärdet, dvs. 

marknadsviirdet (jfr föreslagna femte stycket av anvisningarna till 14 §).för 
de tillhandahållna serveringstjänstcrna under beskattningsåret. Som gräns-

belopp har satts 30 000 kr. Det överensstämmer med den föreslagna skatt-

skyldighetsgränsen i andra stycket och med den nuvarande gränsen för redo-
visningsskyldighct. 

Det föreslagna sjunde stycket överensstämmer med den i sista meningen 

i det nuvarande tredje stycket. 

Det i förslaget upptagna åttonde stycket angående program och kataloger 

utgör fjärde stycket i anvisningspunktens nuvarande lydelse. I motsats till 

vad kommitten föreslagit bör stycket kvarstå. Detta beror på praktiska och 

administrativa skäl. 

De nionde och tionde styckena i förslaget angående utländska företagare 

utgör femte respektive sjätte stycket i den nuvarande lydelsen av anvisnings
punkten. 

Det nuvarande sjunde stycket utgår helt och hållet. Därmed upphävs den 

nuvarande bestämmelsen om ekonomiskt samgående på den offentliga sek
torn. Förslaget överensstämmer i denna del med kommittens förslag (betän
kandet del Is. 235). De nuvarande bestämmelserna om statlig eller kommu
nal verksamhet för eget behov fanns i omformulerat skick i lagrådsremissen 
(trettonde stycket i denna). På de av lagrådet anförda skälen har bestämmel
serna emellertid nu tagits bort. Definitionen av kommun har förts upp i det 
nya, tidigare kommenterade, fjärde stycket. 

Bestämmelserna i det nuvarande åttonde stycket utgår till följd av att de 

där behandlade frågorna kommer att regleras genom uttryckliga regler om 

uttagsbcskattning, skatteplikt och avdragsrätt. Bemyndigandet i det nuva

rande nionde stycket upphävs i enlighet med vad som anförts i avsnitt 2.7. 

De nuvarande tionde och elfte styckena angående rennäring, biblioteks

verksamhct m.m. utgår i enlighet med kommittens förslag (betänkandet del 

I s. 203 f. och s. 212 ff. ). Detta har kommenterats i avsnitt 2.2.4 och 2.2.7. 
Ändringen i nuvarande tolfte stycket (fjortonde stycket i förslaget) är be

tingad av att det nuvarande fjärde stycket i 2 §blir tredje stycket. 

Det nuvarande trettonde stycket l) och 2) ersätts av de föreslagna bestäm-

melserna i 8 § om undantag från skatteplikt. Detta har kommenterats i av

snitt 2.2.6 om sjukvård. tandvård. social omsorg och utbildning. Ändringen 
angående ideella föreningar är av redaktionell art. 
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p1111kt 2 

Nuvarande första stycket e) angiiendc skepp m.m. utgär som en följd av att 

skattebasen breddas. Nuvarande första stycket d) om uttag av tFinst blir så

ledes betecknat som c). Punkten har ändrats i enlighet med vad lagrådet före

slagit. Ändringarna görs enbart i förtydligande syfte och innebär inte att be

stiimmelsen skall ges någon ny innebörd. En ny punkt d) angi1ende servc

ringstj:instcr införs som komplement till c). Detta har behandlats i avsnitt 

2.8.3. Punkten har utformats pt1 sätt lagrådet föreslagit. Det bör uppmiirk

sammas att uttagshcskattning enligt c) eller d) av personalserveringar kan 

vara utesluten pt1 grund av den föreslagna yrkesmiissighetsregeln i punkt I 

sjiitk stycket. Uttagsbcskattning enligt c) eller d) skall ske oberoende av hu

ruvida det giiller en personalservering som drivs av arbetsgivaren själv eller 

pi1 entreprenad enligt avtal med arbetsgivaren. 

I första stycket e) har erforderliga justeringar gjorts till följd av att nuva

rande punkt I andrn stycket av anvisningarna upphävs. Dessa justeringar 

medför att upphiivandet inte föriindrar omfattningen av uttagsbeskattningen 

vid yrkesmiissig byggnadsverksamhet. Första stycket e) jiimte det sista 

stycket har utformats i huvudsaklig överensstiimmelse med vad lagrådet för

ordat. Sitlunda har de uttagsbeskattade tjänsterna konkretiserats i första 

stycket c) och en uttrycklig begränsning i lagr{1dsremissen av tillämpnings

omr{1dct tagits bort. Begriinsningen fanns i ett sjunde stycke i lagrådsremis

sen. Uttagsheskattningen enligt första stycket e) skulle enligt den hestäm-

111elsen inte ske i vissa fall vid ullag av tjänst som utfördes på sådan fastighet 

som utgörs. k. privathostad enligt de i sam hand med inkomstskattcreformen 

föreslagna 5 *andra och tredje styckena KL. Denna bestiimmelse i remissen 

har alltst1 tagits bort. De fall som bestämmelsen gällde var då fastigheten av 
den skattskyldige sjiilv stadigvarande nyttjades som bostad eller för fritids
iindam[1l. Begriinsningen motsvarade vad som nu gäller enligt punkt I andra 

stycket av anvisningarna s[1vitt avser schablonheskattade en- och tvafamiljs

fastigheter. Genom att s.k. privatbostäder inte kan utgöra lagertillgång i nä

ringsverksamhet. blir emellertid uttagsbestiimmelsen i punkt 2 första stycket 

e) överhuvudtaget inte tilliimplig s[1vitt nu är i fråga. Någon särskild begriins

ningsregel behövs s{tledes inte. Genom det föreslagna sista stycket klargörs 

att fastighetsskiitsel faller utanför området för uttagsbeskattningen enligt e ). 

I första stycket f) föreslås en uttagsbeskattning av vissa tjänster som utförs 

av ägaren p{1 en fastighet som han använder i en verksamhet för vilken skatt

skyldighet inte föreligger. Denna uttagsbestiimmclse har kommenterats i av

snitt 2.2.1. Det kan här dock särskilt anm;irkas följande. Bestämmelsen har 

utformats i enlighet med vad lagrådet förordat i sitt yttrande, dock har den 

gjorts tilliimplig även pil fastighetsskötsel. Utanför uttagsbeskattningen fal

ler kamerala och administrativa arheten. Tillämpningsområdet begränsas 

genom det föreslagna nya näst sista stycket till egenregiarbeten av viss om

fattning. Det stycket kommenteras längre fram. 

Uttagsbeskattningen omfattar sådana fastighetsägare som bedriver nä

ringsverksamhet enligt KL eller SIL utan att skattskyldighet enligt ML före

ligger för denna verksamhet. De som är skattskyldiga för yrkesmässig bygg

nadsverksamhet uttagsbcskattas i stället enligt första stycket c ). Övriga 
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skattskyldiga uttagsbeskattas inte alls. Uttagsbeskattningen kan gälla egen- Prop. 1989/90: 111 
regiarbeten hos exempelvis bostadsföretag, försiikringsföretag eller fastig-

hetshandlande företag. Det spelar ingen roll om fastigheterna utgör anlägg-
ningstillgångar eller omsättningstillgångar. Byggmästare som enbart bygger 
på egna fastigheter som sedan säljs kommer att omfattas av den här före-
slagna uttagsbeskattningen och inte av uttagsbeskattningen i första stycket 

e). 

Som framgår av det nu sagda är det utmärkande för uttagsbeskattningen 

enligt första stycket f) att den triiffar egenregiarbetcn i den mån dessa hänför 

sig till sådan näringsverksamhet som inte medför skattskyldighct enligt ML. 

Om n[1gon innehar en fastighet som tillgång i såväl skattepliktig som skattefri 

verksamhet, kommer uttagsbeskattningen att träffa den del av egenregiarbe

ten som hänför sig till den verksamhet som inte medför skattskyldighet. Bc

skattningsvärdet i nuvarande åttonde stycket av anvisningarna till 14 * 
(sjunde stycket i förslaget) skall således fördelas i enlighet härmed. 

Slutligen bör erinras om att uttagsbeskattningen föreslås utan att bestäm

melserna i punkten 1 om yrkesmässighetsbegreppet ändras på annat sätt än 

att näringsverksamhet enligt SIL jämstiills med näringsverksamhet enligt 

KL. Detta har behandlats i specialmotiveringen till punkten I. 
I ett nytt andra stycke anges att statens dlcr en kommuns ianspråktagande 

av egna varor eller tjänster för eget behov skall inte anses som uttag. Be
stiimmelsen har utformats i enlighet med vad lagrådet förordat. Jag vill till

foga följande. Den föreslagna bestämmelsen behövs, eftersom punkten I av 

anvisningarna ändras på så sätt att den inte längre kommer att innehålla nå

gon bestiimmelse om att statlig eller kommunal verksamhet för eget behov 
inte är att anse som yrkesmässig verksamhet. Eftersom ett statligt affärsverk 

enligt det föreslagna 3 * tredje stycket utgör ett eget skattesubjekt och såle
des inte omfattas av bestämmelser som anges gälla staten, blir ML:s uttags

regler tillämpliga fullt ut på ett sådant verk. I lagrådsremissen föreslogs även 
en särskild bestämmelse i detta stycke om att statliga och kommunala perso
nalserveringar skulle uttagsbeskattas. En sådan bestämmelse är dock onö
dig. Statens eller en kommuns tillhandahållande av serveringstjänster M sina 

anställda är inte verksamhet som bedrivs för statens eller kommunens "eget 
behov". 

Ändringarna i det nuvarande andra stycket (tredje stycket i förslaget) iir 
av redaktionell art. Det nuvarande tredje stycket (fjärde stycket i förslaget) 

ändras. Ändringarna innebär att bestämmelsen omfattar även uttag av tjänst 

samt att den omfattar uttag av såväl anläggnings- som omsättningstillgångar. 

I övrigt har bestämmelsen ändrats i förtydligande syfte. 

Det nuvarande fjärde stycket (i förslaget femte stycket) har ändrats som 

en följd av ändringarna i skattepliktens omfattning. Det nuvarande femte 

stycket utgår till följd av det här föreslagna andra stycket. Sjätte stycket an

gående personbil kvarstår oförändrat. 
I ett nytt näst sista stycke begränsas uttagsbcskattningen enligt första 

stycket f) till att gälla endast om de nedlagda lönekostnaderna för arbetena, 

inräknat avgifter som grundas på lönekostnaderna, för beskattningsåret 

överstiger J 50 000 kr. Bestämmelsen har utformats i enlighet med vad lagrå

det förordat dock att beloppsgränscn satts lägre än i lagrådsremissen. Jag vill 
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här tilliigga följande. De avgifter som avses är inte endast arbetsgivaravgifter Prop. 1989/90: 111 
enligt lagen ( 198 l :691) om socialavgifter utan även andra avgifter som belas-
tar arbetsgivaren enligt offentligrättsliga bestämmelser eller enligt avtal. Be-

stämmelsen i ML omfattar således avgifter av sådant slag som anges i lagen 

( 1982:423) om allmän löneavgift eller lagen ( 1989:484) om arbetsmiljöavgift. 

Det kan anmärkas att sistnämnda lag upphör att gälla före ikraftträdandet 

av här aktuell lagstiftning. Vad som inte omfattas är sådana avgifter, som 

arbetsgivare förmedlar för arbetstagares räkning och som således belastar 

arbetstagarens lönefordran mot arbetsgivaren. Som exempel kan nämnas 

förmedling av fackföreningsavgifter. Beloppsgränsen avser givetvis sam-

manlagda lönekostnaden vid arbeten på flera fastigheter. Om flera personer 

äger en fastighet, så gäller beloppsgränsen delägarnas sammanlagda löne-
kostnader. 

Det föreslagna sista stycket angående fastighetsskötsel har berörts i sam

band med första stycket e). Bestämmelsen åsyftar främst att klargöra grän

sen för uttagsbcskattning av underhåll och reparationer. 

till 2 a § 

Ändringarna innebär att de särskilda kraven på uppdragsgivarens verksam

het utsträcks till att även gälla de tjänster som anges i nuvarande 2 a §tredje 

stycket 10)-12). Det finns inte bärande skäl att bibehålla det nuvarande till

lämpningsområdet. Övriga ändringar föranleds av att exportbegreppet vid
gas. 

till 5 § 

Med verksamhet förstås enligt nuvarande anvisningar detsamma som för
värvskälla enligt KL. Förvärvskällcbcgrcppet föreslås emellertid ändrat i 

förslaget till reformerad inkomst- och företagsbcskattning. Ändringarna 

kommer att framgå av den nya lydelsen av 18 § KL och 2 § I mom. SIL. 

Begreppet verksamhet i 18 § KL kommer emellertid att i huvudsak överens

stlimma med det nuvarande förvärvskällebegreppet. 

Genom att första stycket i anvisningarna upphävs, kommer verksamhets

begreppet i ML inte längre att motsvara förvärvskällebegrcppet i KL. Be

stämmelserna i 75 § kommer att medföra att begreppet verksamhet i stället 

för samma innebörd som motsvarande begrepp i den nya lydelsen av 18 § 
KL. 

till 8 § 

Dessa anvisningar har behandlats i specialmotiveringen till 8 §. 

till 14 § 

Ändringen i första stycket är en följd av att skattesatsen föreslås ändrad i 13 
§ sf1 att den beräknas som en påläggsprocent. Detta har kommenterats i av

snitt 2.6 och i specialmotiveringen till 13 §. I det femte stycket föresltts en 

anpassning till de ändringar av 42 § KL jämte anvisningar som görs i försla

get om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. Anpassningen över- 214 



ensstämmcr med vad lagrådet påpekat i sitt yttrande med anledning av änd- Prop. 1989/90: 111 
ringarna i KL. I sista stycket av förevarande anvisningar har gjorts en följd-

ändring i förhållande till anvisningarna till 2 § samt ett förtydligande av vad 

bestämmelsen avser. Övriga iindringar iir en följd av att reduceringsreglerna 

slopas. Lagrådet har pekat på behov av översyn av vissa kvarvarande be-

stämmelser. En s[1dan översyn kan dock inte göras i detta sammanhang. 

till 16 * 
Ändringen i sista meningen är en följd av att det nuvarande sjätte stycket i 

17 * blir åttonde stycket genom förslaget om ändringar i den paragrafen. Öv

riga ändringar i förevarande anvisningar iir en följd av förslaget om reforme

rat redovisningssystem (jfr avsnitt 2.5). 

till 17 § 

Ändringarna i första stycket andra meningen görs i klargörande syfte. Öv

riga ändringar är en följd av iinclringar i andra bestämmelser. 

till 19 § 

Första stycket upphävs. När i lagen talas om hemortskommun förstås det

samma som i 14 § SIL. Detta följer av 75 § ML. Ändringarna i det nuva

rande andra stycket är en följd av den ändrade styckesindelningcn i punkt I 

av anvisningarna till 2 § och av införandet av hemortskommun som avgö

rande för var registrering skall ske. 

till 22 § 

Ändringen i andra stycket är en följd av det föreslagna redovisningssyste

met. 

Övergångsbestämmelserna 

Dessa har behandlats i avsnitt 2.9. 

5.2 Lagen om särskilt bidrag till kommuner 

Förslaget har behandlats i avsnitt 2.3.3. Förslaget är utformat i enlighet med 

vad lagri1det förordat i sitt yttrande, med det tillägget att RSV:s beslut om 

bidrag inte får överklagas. Liksom beträffande ML anser jag, till skillnad 

från lagräclet. inte att kommunalförbund nu bör likställas med primär- och 
landstingskommuner. 

I § 

Endast borgerlig kommun är att anse som primärkommun vid tillämpningen 

av denna lag. Kyrkliga kommuner omfattas således inte av lagens tillämp

ningsområde. Med sjukvärd. tandvård, social omsorg och utbildning förstås 

detsamma som i förslaget till 8 § ML. Med näringsidkare avses envar som 

driver näringsverksamhet. Det innefattar således även ideella föreningar, 
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I paragrafen har regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer be
myndigats att utfärda schabloner för beräkningen av bidrag. Tillämplig scha
blon bestämmer helt bidragets storlek i det enskilda fallet. Detta skall ses 

mot bakgrund av att det ur konstitutionell synvinkel är fråga om ett statsbi

drag. En schablon kan utformas med hänsyn till exempelvis verksamheter

nas art. Den kan även vara utformad med hänsyn till utgifternas natur (t.ex. 

löpande driftsbidrag i förhållande till anläggningsbidrag). 

I paragrafen bemyndigas regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer även att utfärda föreskrifter om förfarandet för ansökan om bidrag. 

Föreskrifterna kan utgöras av I.ex. regler om löpande bokföring av utgif

terna och bidragen enligt i föreskrifterna bestämd utformning, regler om 

skyldighet att redovisa beloppet periodvis samt regler om skyldighet att till

handahålla staten den löpande bokföringen. I föreskrifterna kan anges att 
om en kommun inte uppfyller föreskrifterna. bortfaller rätten till bidrag. 

5.3 Uppbördslagen 

Med förslagen till ändringar i lagen avses att anpassa uppbördslagens regler 
så att de kan användas för uppbörd av sådan mervärdeskatt som enligt mitt 

förslag skall redovisas i allmän självdeklaration. Det föreslagna redovis

ningssystemet beskrivs närmare i avsnitt 2.5 i den allmänna motiveringen. 

1 § 

I paragrafens första stycke tilläggs att med skatt enligt upphördslagen även 

skall förstås sådan mervärdeskatt som ska\\ redovisas i allmän självdeklara
tion enligt ML enligt 21 §. 

2 § 1 mom. 

I momentet tilläggs att beteckningar som används i ML skall ha samma bety

delse i uppbördslagen. 

2 § 2 mom. 

Momentet innehåller olika definitioner. Definitionen av slutlig skatt ändras 

inte till ordalydelsen utom vad gäller hänvisningen till lagen (1978:423) om 

skattelättnader för vissa sparformer. som numera saknar aktualitet. Men be

greppet kommer till följd av tillägget i 1 § uppbördslagen att omfatta även 

sådan överskjutande utgående mervärdeskatt som redovisats i allmän själv

deklaration. Definitionerna av ingående och utgående skatt finns i ML. I 

momentet tilläggs en definition av begreppet överskjutande ingående skatt. 

I definitionen av kvarstående skatt tilläggs att avräkning från slutlig skatt 

skall göras även för överskjutande ingående mervärdeskatt. Vidare införs en 

definition av överskjutande skatt, som förutom preliminär skatt får innefatta 

även överskjutande ingående mervärdeskatt. Samtidigt ändras i 68 och 84 §§ 

begreppet överskjutande preliminär skatt till överskjutande skatt. 
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13 §I mom. 

Mervärdeskatten skall inte ingå i den preliminära B-skatten, jfr avsnitt 2.5 i 
den allmänna motiveringen. Momentet har ändrats i enlighet med detta. 

27 § 2 mom. 

Den skattskyldige har rätt att återfå överskjutande ingående mervärdeskatt. 

Sådan skatt skall därför liksom preliminär skatt, gottskrivas vid debitering 

av slutlig skatt. 

27 § 3 mom. 

I momentet anges förutsättningarna för uttag av kvarskatteavgift. Mervärdc

skatten påverkar dessa förutsättningar på olika sätt. I den mån det förekom

mer överskjutande ingående mcrvärdeskatt minskar behovet av inbetalning 

av preliminär skatt i motsvarande mån. Om det förekommer överskjutande 

utgående skatt måste å andra sidan ytterligare betalning av preliminär skatt 

göras för att den skattskyldige skall undgå kvarskatteavgiften. Av skäl som 

närmare har redogjorts för i avsnitt 2.5 i den allmänna motiveringen skall 

kvarskatteavgift dock inte utgå på betalning som avser mervärdeskatt och 

som har gjorts senast den 30 april. Vidare tilläggs ändrad tillgodoräkning av 

överskjutande ingående mervärdeskatt bland de omständigheter som skall 

medföra ny beräkning av kvarskatteavgift. 

68 §I mom. 

Ändringarna avser att göra bestämmelserna om restitution tillämpliga även 

på överskjutande ingående mervärdeskatt. Jämför vad som sägs ovan av

seende begreppet överskjutande skatt i 2 § 2 mom. 

68 § 4 mom. 

Överskjutande ingående mervärdeskatt jämställs med erlagd preliminär 
skatt. 

69 § I mom. 

I moment görs ett tillägg om att även överskjutande ingående skatt skall 
beaktas vid beräkning av ö-skatteränta. 

69 § 2 mom. 

r momentet görs ett tilliigg om att även överskjutande ingående rnervärde

skatt skall beaktas vid beräkning av restitutionsränta och jämställas med se

nast under taxeringsåret betald preliminär skatt. 

70 § 2 mom. 

r momentet görs ett tillägg om att även felaktigheter avseende överskjutande 

ingående mervärdeskatt skall kunna beaktas vid fastställelse av belopp att 

erlägga enligt momentet. 
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5.4 Lagen om koldioxidskatt 

Koldioxidskatten omfattar samma bränslen som är skattepliktiga enligt EL. 

Skatten omfattar vidare hensin som är skattepliktig enligt BL. dock inte 

metanol och etanol. Av I §första stycket b) BL framgår att med motoralko

holer menas inte bara metanol och etanol utan även s.k. högre alkoholer. En 

lägre bensinskattesats tas ut för metanol och etanol, medan den för bensin 

gällande skattesatsen tas ut för högre alkoholer. Motsvarande tillämpning 

bör gälla vid avgränsningen av vilka alkoholer som bör beläggas med kol

dioxidskatt. Det innebär att metanol och etanol undantas från beskattning 

medan högre alkoholer belastas med skatten. Metanol och etanol skall inte 

heller beskattas när de ingår i sådant annat motorbränsle än bensin, som in
nehåller minst 70 viktprocent bensin. 

Att skatt inte tas ut på biobriinslen, avfall och torv behandlas i avsnitt 
3.2. l. 

2 § 

Skattesatserna har behandlats närmare i avsnitt 3.2.2. I enlighet med lagrå
dets påpekande har 2 och 3 §§ i lagradsremissen hytt plats. 

Paragrafen har i enlighet med vad lagrådet påpekat getts en annan redaktio

:tcll utformning än som föreslogs i lagrådsremissen beträffande bl.a. hänvis

ningstekniken såvitt avser BL. Paragrafen har också i förh!illande till lag
rådsremissen kompletterats med en hänvisning till 2 § tredje stycket BL, 
som innebär att koldioxidskatt inte skall tas ut på i bensin inblandad smörj
olja samt med en bestämmelse i andra stycket som motsvarar 1 § tredje 

stycket BL. 
Enligt paragrafen gäller vissa regler i EL och BL när koldioxidskatt tas 

ut på de skattepliktiga bränslena. Dessa regler anger vem som är skatt- och 
registreringsskyldig, skattskyldighetcns inträde, vilka avdrag som får göras i 
deklaration, när inköp får göras mot försäkran om användning av bränsle 

eller bensin för visst skattefritt ändamål m.m. 

TilHimpliga regler om skatt- och registreringsskyldighet och om skattskyl

dighetens inträde finns i 6 - 8 §§ EL avseende bränslen och i 3 - 5 §§ BL 

,1vseende bensin. 

Den som är skyldig att registrera sig hos RSV enligt koldioxidskattelagcn 

måste göra det även om han redan är registrerad enligt EL eller BL. 

Bestämmelser som motsvarar dem som finns om registrering i I § förord

ningen ( 1964:351) om allmän energiskatt och I §förordningen (1981:432) 

om bensinskatt bör tas in i en förordning om koldioxidskatt. 

För oljor som har en temperatur som överstiger 70° C när skattskyldighe

ten inträder får volymen räknas om till 50° C. Detta följer av hänvisningen 

till JO § andra stycket EL. Se även kommentaren till den bestämmelsen. 
Tillämpliga avdragsbcstämmelser finns i 24 § och 25 § tredje stycket EL 

samt i 7 * BL. Skattespecifika avdrag för koldioxidskatt på bränsle är avdrag 
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för förbrukning i luftfartyg o.d .. för förbrukning för annat ändamål än ener- Prop. 1989/90:111 
gialstring och för raffinaderibränslc (jfr 24 § första stycket d), f) samt g) 

första ledet EL). 

Av hänvisningen till 26 § EL och 7 § 2 mom. BL följer att den som inte är 

registrerad som skattskyldig för koldioxidskatt hos RSV och som använder 

bränsle eller bensin för visst skattefritt ändamål får köpa bränsle eller bensin 

utan koldioxidskatt eller med nedsatt skatt mot en försäkran om användning 

för sådant ändamål. 

I 27 § EL och 6 § BL finns regler om återbetalning av energiskatt på 

bränsle och bensinskatt till diplomater o.d. Regeringen har utfärdat tillämp

ningsföreskrifter i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av 

skatt pil bensin, m.m. Denna förordning bör ändras så att den blir tillämplig 

vid uttagande! av koldioxidskatt. 

132 §EL finns regler om bokföring o.d. som är tillämpliga vid uttagandct 

av koldioxidskatt. 

Av hänvisningen till 33 § EL följer att reglerna i lagen om punktskatter 

och prisrcgleringsavgifter är tillämpliga i fråga om förfarandet vid uttagande 

av koldioxidskatten. 

Siisom päpekats i avsnitt 3.2.4 finns det för närvarande inte några möjlighe

ter att till en rimlig kostnad avskilja koldioxid ur förbränningsgaser. Sådana 

begränsnings:J.tgärder kan emellertid bli verklighet i framtiden. Ett återbe

talnings- och kompensationssystem med motsvarande utformning som det 

som föreslf1s gälla vid uttagandet av svavelskatten tas därför in i lagen beträf

fande de bränslen som är skattepliktiga enligt koldioxidskattelagens 1 § 

första stycke. Bestämmelsen är något annorlunda utformad i koldioxidskat

tclagen i jämförelse med 6 § lagen om svavelskatt. I 4 § första stycket sägs 

endast att den skattskylg.ige skall ha begränsat utsläpp av koldioxid i sam
band med förbrukning av bränslet. Det ges således ingen exemplifiering på 

vilka Mgärder som bör vidtas. motsvarande den som ges i 6 § första stycket 

lagen om svavelskatt. Skälet för detta är att det finns ett flertal teoretiska 

möjligheter att begriinsa utsläppen. 

Kompensation medges efter ansökan för skatt som belastar bränsle för det 

fall att förbrukaren inte är skattskyldig och har begränsat utsläppet av kol

dioxid. De som kan komma i fråga att få kompensation är framförallt små

förbrukare som inte uppfyller förutsättningarna för att kunna registreras 

som skattskyldiga. 

Ett återbetalnings- och kompensationssystem av nämnda slag förutsätter 

att det är möjligt att mäta utsläppen. Några si1dana mätningar iir inte prak

tiskt möjliga att göra vad gäller de varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § 

andra ~tycket koldioxidskattclagen, t.cx. bensin och högre alkoholer. På 

grund härav omfattar inte återbetalnings- och kompensationssystemet kol

dioxidskatt på dessa varuslag. 

Enligt 5 kap. 6 och 13 §§ lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisregle

ringsavgifter betalar staten ränta på utbetalat belopp endast om skatten har 

sänkts för den aktuella redovisningsperioden. Vid återbetalning eller kom- 219 



pensation enligt förslaget är det inte fråga om en skattesänkning. Någon Prop. 1989/90: 111 
riinta utgår därför inte på det belopp som utbetalas. 

Återbetalnings- och kompensationsbestämmelserna behandlas även i av

snitt 3.2.4. 

S§ 

I andra stycket har en beloppsgräns på 1 000 kr. per kalenderkvartal tagits 

in i lagen i fråga om när återbetalning eller kompensation kan ske. Om inte 

den sammanlagda återbäringen uppgår till detta belopp under ett kalender

kvartal skall således ingen återbetalning eller kompensation ske. 

Tiden för överklagande är tre veckor. Detta följer av 23 § förvaltningslagen 

(1986:223). Besvärsinstans är kammarrätten i Stockholm. 

Bilaga 

Bilagan är utformad på motsvarande sätt som bilaga I till EL. 

5.5 Lagen om allmän energiskatt 

2§ 

I paragrafen har införts skattefrihet för s.k. reservkraft. Med sådan kraft av

ses elkraft som framställs i ett reservkraftsaggregat vid avbrott i den ordina

rie krafttillförseln från utomstående kraftdistributör eller för driftprov i så
dant aggregat. 

2a§ 

För att undvika att gasol som, med hänsyn till försäljningsform, kvantitet 
eller förpackning, har karaktär av butiksvara beskattas för både allmän ener

giskatt och mervärdeskatt har sådan gasol undantagits från skatteplikt i EL. 
Gasol anses nämligen enligt ML ha karaktär av butiksvara, om den är för

packad i flaskor med en vikt upp till och med 45 kg. Sådan gasol har sedan 

lång tid tillbaka varit belagd med mervärdeskatt. Eftersom all energi, dvs. 

även gasol. från den I mars 1990 har belagts med mervärdeskatt saknas skäl 

att behålla nuvarande undantag. Detta innebär att d) i paragrafen kan slo

pas. 

6§ 

Se kommentan:n till bilaga I. 

7§ 

Ändringen i paragrafen har kommenterats i avsnitt 3.5.5. 

8§ 

Se kommentaren till bilaga I. 
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Ändringen i paragrafens första stycke är föranledd av en i skattehänseende 
ändrad benämning p{1 gasol. se kommentaren till bilaga I. I stycket har även 

vissa redaktionella iindringar gjorts. 
I det föreslagna andra stycket har en bestiimmelse tagits in om beräkning 

av skatt pä vissa uppviirmda nljor. Denna bestämmelse ersätter nuvarande 
anmiirkning i bilaga 1 till EL. se kommentaren till denna bilaga. Skälet till 
en s:\dan bestämmelse är att det hos vissa storförbrukare av eldningsolja som 

är n:gistreradc som skattskyldiga förekommer att oljan måste värmas upp 

extra mycket innan den används. Det gör att volymen eldningsolja är större 

iin om skatt redovisades för volymen vid lagringstemperaturen. Dessa för

brukare skulle annars fä betala skatt för den övervolym som uppstått vid 

tctnperaturhöjningen. 
l tredje - femte styckena har definitioner tagits in om vad som menas med 

miljöklass 1. 2 och 3 när den allmänna energiskatten på vissa oljeprodukter 

differentieras i bilaga 1. Detta har kommenterats närmare i avsnitt 3.5.3. 

Andra stycket i paragrafen i dess nuvarande lydelse har slopats av konsti

tutionella skiil. 

11 a ~ 

I denna nya paragraf har tagits in en definition av vad som menas med yrkes
mässig distribution av elkraft. Verksamheter som bedrivs av t.ex. stat och 

kommun inkomstbeskattas inte. Inkomster från sådana verksamheter kan 

därför inte hänföras till något inkomstslag och kan därför inte heller vara 

yrkesmässig i KL:s eller SIL:s mening. Exempelvis kommuner kan emeller

tid vara registrerade som skattskyldiga för verksamhet enligt punktskatteför
fattningarna. I syfte att sådan verksamhet skall kunna anses som yrkesmässig 

enligt EL. även om den inte är att anse som inkomst av näringsverksamhet 
enligt KL eller SIL. införs en bestämmelse om att även sådan distribution av 
elektrisk kraft som sker under former jämförliga med näringsverksamhet är 
att anse som yrkcsmiissig. Härigenom kan bestämmelserna i EL om yrkes
mässig distribution tillämpas även för sådan verksamhet som inte beskattas 
som näringsverksamhet enligt KL eller SIL, men som konkurrerar med sa

d<tn skattepliktig niiringsverksamhet. Avsikten är att bestämmelsen skall 
motsvara begreppet rörelseliknande former som i dag återfinns i ML. Detta 

iivercnsstiimmer med vad som föreslås gälla enligt ML. Se även avsnitt 3.5.2. 

Avdragsriitten för s.k. provning i första stycket f) andra ledet saknar motsva

righet i flertalet övriga punktskatteförfattningar. Avdraget slopas i syfte att 

göra avdragshestämmclserna mer enhetliga på punktskatteområdct och då 

detta avdrag dessutom torde ha begränsad ekonomisk betydelse. Se även 

kommentarerna till 7 * BL. 13 * lagen om dryckesskatt och 7 § lagen om 
tobaksskatt. 

Prop. 1989190: 111 
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25 § 

Paragrafens första stycke a) har kompletterats med ett tillägg som innebär 

att avdrag får göras för skatt på elkraft även om förbrukaren, t.ex. ett kom

munikationsförcta~, själv är skattsk_yldi~. 

Ändringen i första stycket b) är av redaktionell art. 

Ändringen i första stycket d) innebär att kravet att elproduktion skall ha 

skett i en mottrycksanläggning slopas. Genom denna ändring och genom en 

ändring i paragrafens tredje stycke införs en möjlighet att vid elproduktion 

i industriella kraftvärmeanläggningar välja mellan att göra avdrag antingen 

på elsidan eller på bränslesidan. Förslaget har kommenterats närmare i av

snitt 3.5.4. Ändringen i paragrafens tredje stycke innehåller även en ändring 

av redaktionell art. 

26 § 

Bestämmelsen om möjligheten att köpa bränsle utan skatt eller med nedsatt 

skatt mot försäkran har ändrats av konstitutionella skäl. 7 § första stycket 

förordningen ( 1964:351) om allmän energiskatt har arbetats in i paragrafens 

nya lydelse. 

Nuvarande lydelse av bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för rege

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att medge återbetal

ning av skatt på bränsle som förvärvats av utländska beskickningar m.fl. 

Med stöd av bemyndigandet har regeringen utfärdat förordningen (1985:93) 

om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m. I enlighet med vad lag
rådet förordat har i syfte att uppfylla regeringsformens krav vissa bestämmel

ser i nämnda förordning förts in i 27 *·Detta innebär att det i den föreslagna 

lydelsen anges de materiella förutsättningarna för återbetalning, besluts

myndighet och sättet att överklaga ett beslut om återbetalning. Närmare be

stämmelser om förfarandet för återbetalning till diplomater m.fl. regleras i 

nämnda förordning. 

Bilaga I 

I bilagan har fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående diesel

motorer. motorbrännoljor och eldningsoljor differentierats i tre olika mil

jöklasser. Dessa behandlas närmare i avsnitt 3.5.3. 

Enligt gällande bestämmelser i EL indelas gasol i dels sådan som används 

för motordrift och dels sådan som används för annat ändamål än motordrift. 

Enligt gällande regler kant.ex. gasol som används i gasturbiner i kraftvärme

verk beskattas enligt den högre skattesats som gäller för gasol som drivme

del. I syfte att klargöra att sådan gasol inte skall beskattas som drivmedel 

bör benämningen för sådan gasol ändras till gasol som används för annat än

damål än drift av motorfordon. Gasol som används som drivmedel bör be

nämnas gasol som används för drift av motorfordon. 

Begreppet bunkcroljor utmönstras. eftersom det endast är en benämning 

på oljors användningssätt. 
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Den möjlighet som ges i nuvarande anmärkning för RSY att fastställa Prop. 1989/90: 111 
grund för beräkning av volymen utgör inte en verkställighetsföreskrift enligt 
regeringsformen. Andra meningen i anmärkningen bör därför slopas av kon-
stitutionella skäl. Att endast utgå från fakturerad volym vid beräkning av 
den skattepliktiga volymen skulle kunna leda till oegentligheter och kon-

trollproblem. Hela anmärkningen bör därför slopas. Detta innebär i prakti-
ken en viss skatteskärpning för de oljeförbrukare som hittills har kunnat 
räkna om volymen till + 15" C, s.k. normalliter, i enlighet med av RSV till-

lämpad praxis. 

Övergångsbestämmelsen 

I förtydligande syfte anges i övergångsbestämmelsen att den som den 1 juli 

1990 inte uppfyller de nya förutsättningarna för registrering i 7 § skall avregi

streras. Detta innebär ingen ändring av det som följer redan av 5 § förord

ningen om punktskatter och prisregleringsavgifter. nämligen att den som 

inte uppfyller förutsättningarna för registrering skall avregistreras. 

5.6 Lagen om bensinskatt 

Skattesatserna i första och andra styckena sänks som en följd av att den del 
av skatten som motsvarar föreslagen koldioxidskatt, 58'örc per liter, bryts ut 

ur lagen och flyttas till lagen om koldioxidskatt. Samtidigt höjs bensinskat

ten med 6 öre per liter till följd av att den särskilda skatten slopas och om

vandlas till bensinskatt. Se även avsnitt 3.8. 
Den möjlighet som ges i paragrafens tredje stycke för RSV att fastställa 

grund för beräkning av volymen utgör inte en verkställighetsföreskrift enligt 

regeringsformen. Tredje meningen bör därför slopas av konstitutionella 
skäl. Att endast utgå från fakturerad volym vid beräkning av den skatteplik
tiga volymen skulle kunna leda till oegentligheter och kontrollproblem. 
Även den första meningen i stycket bör därför slopas. Det sagda innebär att 
den skattepliktiga volymen av bensinen kommer att beräknas efter levererad 
volym. vilket i praktiken inte innebär någon förändring i sak i förhållande 
till vad som gäller i dag. 

Ändringen i paragrafen har kommenterats i avsnitt 3.5.5. 

6§ 

Se kommentaren till 27 § EL. 

Det s.k. provningsavdraget i paragrafens 1 mom. första stycket d) slopas. 

Skiilcn för detta har behandlats i kommentaren till 24 ~EL. Till följd härav 
sker vissa redaktionella ändringar i stycket. 
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Ändringen i 1 mom. andra stycket är av redaktionell art. Prop. 1989/90: 111 
Paragrafens 2 mom. har ändrats av konstitutionella skäl och 5 § förord-

ningen ( 1981 :432) om hensinskatt har med vissa redaktionella ändringar ar-
hctats in i den nya lydelsen av denna del av paragrafen. 

Övergångsbestämmelsen 

Se kommentaren till övergångsbestämmelsen till EL. 

5.7 Lagen om miljöskatt på inrikes flygtrafik 

6§ 

Ändringen är föranledd av att en koldioxidskatt införs på inrikes flygtrafik. 
Förslaget har kommenterats närmare i avsnitt 3.3.1. 

Den möjlighet som i dag finns enligt paragrafen att n~\r tillförlitliga uppgifter 

om utsläpp av kolviHcn och kviiveoxidcr saknas för den aktuella flygplansty

pen beräkna skatten med ledning av det aktuella flygplanets högsta tillåtna 

startvikt enligt dess luftvärdighetsbevis är inte nödvändig för koldioxiddelen 

av skatten. eftersom det får förutsättas att erforderliga uppgifter alltid finns 

tillgängliga hos luftfartsverket. Paragrafens tillämpningsområde har därför 

begränsats till att avse den del av skatten som tas ut för utsfapp av kolväten 
och kväveoxider. Se även avsnitt 3.3.1. 

8§ 

Bestämmelsen har ändrats till följd av införandet av en koldioxidskatt på in
rikes trafikflyg. Sker flygning med mellanlandning och byte till annan flyg
planstyp än den med vilken flygningen började och kan därför skatten för 
hela flygningen beräknas med ledning av flera skattesatser och flera belopp 
skall det sammanlagda beloppet för varje flygplanstyp tillämpas för den ak

tuella flygningen. 

5.8 Lagen om svavelskatt 

Svavelskattcn omfattar samma kolbränslen och oljor som för närvarande är 

skattepliktiga enligt EL. Dessutom är torvbränsle skattepliktigt. Däremot 

skall skatt inte tas ut för torv som används för annat ändamål än förhränning, 

t.ex. jordförbättring. 

2§ 

Svavclskatt på olja tas endast ut om oljan innehåller mer än 0,1 viktprocent 
svavel. Överstiger svavelhalten denna viktprocent skall skatt tas ut på allt 

svavel i oljan. 
Regeln i andra stycket innebär att avrundning skall ske uppåt om svavelin- 224 



nehållet i olj<tn överstiger 0, 1 viktprocent. Detta medför att skatten blir den- Prop. 1989/90: 111 
samma oavsett om svavelhalten ärt.ex. 0,21 eller 0,29 % . 

Till grund för beräkning av skatten skall ligga svavelhalten vid tidpunkten 

för skattskyldighetens inträde. 1 enlighet med lagrådets påpekande har en 

bestämmelse med detta innehåll i förtydligande syfte tagits in i paragrafens 

tredje stycke. Svavelinnehållet bestäms genom provtagning av skattepliktigt 

bränsle. Det ankommer på RSV att efter samråd med naturvårdsverket 

meddela rekommendationer om mätmetoder och dokumentation av svavel

innehållet i bränsle. 

3§ 

Bestämmelsen har i enlighet med lagrådets påpekande utformats på motsva

rande sätt sorn i 3 § lagen om koldioxidskatt med hänvisningar till EL. Där

med kan enhetlighet nås med lagen om koldioxidskatt och lätt konstateras i 

vilka hänseertden lagen om svavelskatt bygger på vad som gäller beträffande 

den allmänmt energiskatten. Därigenom kan även på ett enkelt sätt utläsas 

i vilka avseenden de båda nya lagarna skiljer sig från varandra i fråga om 

tillämpningen av EL. 

Lagrådet har pekat på att en hänvisning bör göras till 2 § första stycket EL 

om undantag från skatteplikt för inhemska fasta bränslen. En sådan hänvis

ning görs inte eftersom begreppet inhemska fasta bränslen skulle kunna 

komma att omfatta inhemsk torv. Tillämpliga regler om skatt- och registre

ringsskyldighet och om skattskyldighetens inträde finns i 6 §första stycket 1-
3, 7 § och 8 § första stycket 1. 2 och 4 samt andra stycket EL. Då 6 § första 

stycket 3 EL tillämpas skall hänvisningarna i den bestämmelsen till avdrags

bestämmelserna i 24 § resp. bestämmelsen om inköp utan skatt eller med 

nedsatt skatt mot försäkran i 26 § EL i stället avse motsvarande bestämmel

ser i lagen orrt svavelskatt, dvs. 4 §om avdrag och 5 §om inköp mot försäk

ran. 

I paragrafen ges - till skillnad från 3 § lagen om koldioxidskatt - ingen 

hiinvisning till 27 § EL om återbetalning av skatt till utländska beskickningar 

m.fl. Detta innebär således att svavelskatt inte skall ingå i underlaget för 

återbetalning enligt den bestämmelsen. 

I enlighet med lagrådets anmärkning har, på motsvarande sätt som gäller 

i 3 § koldioxidskattelagen. en hänvisning gjorts till 32 § EL om bokföring 

o.d. 

I enlighet med vad lagrådet påpekat har i paragrafens tredje stycke tagits 

in en bestämmelse om att den som tar upp torv är att anse som producent av 

torv. 

4§ 

Avdragsbestämmelserna motsvarar i huvudsak de som finns i 24 § EL. Av

dragen i punkt 5 och 6 och avdragen enligt andra stycket har kommenterats 

i avsnitt 3.6.3. Där har bl.a. kommenterats varför avdragsbestämmelser som 

motsvarar 24 § första stycket c) och g) andra ledet EL inte har tagits in i 

förevarande paragraf i lagen om svavelskatt. Där har också motiverats skälet 

till att avdrag medges för skatt pä svavel i bränsle som förbrukats för fram

ställning av bensin eller sådant briinsle som anges i I § 3. 

15 Riksdagen /989190. 1 sam/. Nr/// 
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5§ 

Av hänvisningen i 2 § lagen om svavelskatt till 8 § EL följer att skatt skall 
betalas hl.a. vid leverans till köpare som inte är registrerad. I likhet med vad 

som gäller enligt EL ges i förevarande paragraf en möjlighet för oregistrerad 
köpare att köpa bränsle utan svavelskatt eller med nedsatt sådan skatt mot 

en försäkran att bränslet skall användas för visst i bestämmelsen angivet 

skattefritt ändamål. 

6§ 

Återbetalning eller kompensation medges enligt denna bestämmelse om 

svavlet har hindrats från att komma ut i luften. Utsläpp av svavel kan mins

kas genom att reningsåtgärd vidtas eller att svavlet hinds i produkten vid 

vissa typer av förbränning. t.ex. mesaomhränning inom cellulosaindustrin, 

kalkbränning inom cement- och kalkindustrin och i slaggen i masugnar. En 

viss del av svavlet i hriinsle binds alltid i den aska som uppkommer vid för

hriinningcn oberoende av vilka reningsåtgiirder som vidtas. Vid torveldning 

är det inte obetydliga mängder svavel som hinds i aska. Om det efter prov

tagning och analys framgår att svavel har bundits it.ex. torvaska kan återbe

talning eller kompensation medges. 

Enligt 5 kap. 6 och 13 §§ lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter 

betalar staten r~inta p{1 utbetalat belopp endast om skatten har sänkts för den 

aktue!!a redovisningsperioden. Vid återbetalning eller kompensation enligt 

förslaget iir det ink fråga om en skattesänkning. Någon ränta utgår därför 
inte på det belopp som utbetalas. 

Det ankommer på RSV att efter samråd med naturvårdsverket meddela 
rekommendationer som närmare behandlar miitmetoder för och dokumen
tation av svavelavskiljningen vid förbrukning av skattepliktigt bränsle. 

7§ 

I paragrafens andra stycke har. i likhet med vad som föreslås i koldioxidskat
telagen. en bcloppsgriins på I 000 kr. per kalenderkvartal tagits in i fråga om 
niir återbetalning eller kompensation kan ske. 

9§ 

Tiden för överklagande är tre veckor. Detta följer av 23 § förvaltningslagen. 

Besvärsinstans är kammarrätten i Stockholm. 

5.9 Lagen om dryckesskatt 

1H 

I syfte att göra avdragsrätten mer enhetlig på punktskatteområdet avskaffas 

rätten till avdrag för skatt på malt- och läskedrycker som tagits i anspråk för 

provning. Avdragsrätten torde sakna ekonomisk eller annan betydelse för 

den skattskyldige. 
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5.10 Lagen om tobaksskatt 

Rätten till avdrag för skatt på vara som tagits i anspråk för provning samt på 

vara som tillhandahållits för vetenskapligt, medicinskt eller likartat ändamål 

avskaffas. Avdragsrätten torde sakna ekonomisk eller annan betydelse för 

den skattskyldige. Ändringen syftar, på samma sätt som ändringen i bl.a. 

13 * lagen om dryckesskatt, till att göra avdragsrätten mer enhetlig på 

punktskatteområdet. 

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

slår riksdagen att anta förslagen till 

l. lag om ändring i lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt, 

2. lag om upphävande av vissa författningar på mervärdeskatteom-

rådet, 

3. lag om särskilt bidrag till kommuner. 

4. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 

5. lag om ändring i taxeringslagen (1990:000), 

6. lag om ändring i lagen (1990:00) om självdeklaration och 

kontrolluppgifter, 

7. lag om koldioxidskatt, 

8. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 

9. lag om ändring i lagen ( 1974:992) om nedsättning av allmän ener

giskatt, 

10. lag om ändring i lagen ( 1961 :372) om bensinskatt, 

11. lag om ändring i lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flyg

trafik, 
12. lag om svavclskatt. 

13. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreg
leringsavgifter, 

14. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 

15. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skat

tefordringar m.m. 

16. lag om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt, 

17. lag om upphävande av lagen (1973:1216) om särskild skatt för 

oljeprodukter och kol. 

18. lag om upphävande av lagen (1968:361) om avgift vid införsel 

av vissa bakverk, 

19. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, 

20. lag om ändring i lagen ( 1961 :394) om tobaksskatt, 

2 l. lag om upphävande av lagen ( l 982: 1200) om skatt på video

bandspelare, 

22. lag om upphävande av lagen (1982:691) om skatt på vissa kas

settband. 

Prop. 1989/90:111 

227 



23. lag om ändring i lagen ( 1984:404) om stämpelskatt vid inskriv- Prop. 1989/90: 111 
ningsmyndigheter. 

24. lag om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omslittning av 

vissa viirdepapper. 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Förteckning över rcmissinstanser som avgett yttrande över Prop. 1989/90: 111 
betänkandet (SOU 1989:35) Reformerad mervärdcskatt m.m. Bilaga 1 

Yttrande öve1 betänkandet har avgetts av datainspektionen, kommerskolle
gium, överbefälhavaren, försvarets materielverk, socialstyrelsen, telever
ket, statens järnvägar. vägverket. trafiksäkerhetsverket, sjöfartsverkct, luft

fartsverket, transportrådet. gcncraltullstyrelsen, riksskatteverket, konjunk

turinstitutet, ekonomiska rådet, riksantikvarieämbetet och statens histo
riska museer, statens kulturråd. skogsstyrelscn, statens jordbruksnämml. 

plan- och bostadsverket, statskontoret. riksrevisionsverket, statistiska cen

tralbyrån. länsstyrelsernas organisationsnämnd, statens pris- och konkur

rensverk. konsumentverket, statens naturvårdsvcrk, statens energiverk, sta

tens vattenfallsvcrk. hovrätten över Skåne och Blekinge, kammarrätten i 

Stockholm, kammarrätten i Göteborg. Stockholms fondbörs, Stiftelsen 

Svenska Filminstitutet, Sveriges turistråd, länsstyrelsen i Gotlands län, läns

styrelsen i Jämtlands län, storstadstrafikkommitten. AB Svensk Bilprov

ning. Aktionsgruppen för hundar i samhället, Arbetarnas bildningsförbund, 

Bilindustriföreningen. Bygdegårdarnas riksförbund, Dagligvaruleverantö

rers förbund, Dalarnas Bygdegårdsdistrikt. Elektriska installatörsorganisa

tionen ETO. Entreprenörföreningen. Finansbolagens Förening, Folkbild

ningsförbundct, Folkets Hus riksorganisation, Folkrörelscrådet Hela Sve

rige skall leva. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Föreningen 

Svensk Fackpress, Föreningen Sveriges Filmproducenter, Föreningen Sveri

ges uppbördschefer, Företagareförbundct. Företagens Uppgiftslämnardele

gation, Försäkringstjänstemannaförbundet, Grossistförbundet Svensk Han

del, HSB:s Riksförbund. Sveriges Husbilsintressenters riksförbund, Hyres

gästernas Riksförbund, Tnternational Air Transport Association, juridiska 

fakultctsnämden vid Stockholms universitet, juridiska fakultetsstyrclsen vid 

Lunds universitet, juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet. JU
SEK. Kemisk-Tekniska Lcvcrantörförhundet, Kommitten för alternativme
dicin. Konstniirliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Koope
rativa Förbundet, Kraftsam, Landsorganisationen i Sverige. Landstingsför
bundct. Lantbrukarnas Riksförbund. Länsmuseernas samarbetsråd, Mo
torhranchens Riksförbund, Motormännens Riksförbund. Målaremästarnas 

Riksförening och YVS-entreprenörernas Arbetsgivareförbund, Mäklarsam
fundct, Naturskyddsföreningen, Oberoende filmares förbund, Oscarstea
tcrn m.fl.teatrar i Stockholm, Pensionärernas Riksorganisation, Petroleum

handelns Riksförbund. Researrangörsföreningen i Sverige, Riksbyggen, 

Riksförbundet Energileverantörerna, Scandinavian Airlines System, Sveri

ges Djurskyddsföreningars riksförbund, SIF Klubben Sveriges Radio, Små

företagens Riksorganisation, Stockholm Convention Bureau AB, Stock

holms handelskammare. Studieförbundet Vuxenskolan, Svensk Teater

union, Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska Bankföreningen. Svenska 

Bioenergiföreningen, Svenska Bokförläggareföreningen och Föreningen 

Svenska Läromcdelsproducenter, Svenska Busstrafikförbundet, Svenska 

cellulosa- och pappcrsbruksförcningen. Svenska Djursjukhusföreningen, 
Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Elverksföreningen, Svenska Fot

vårdsförbundet. Svenska Frisörföreningen. Svenska Försäkringsbolags riks- 229 



förbund. Svenska Gasföreningen, Svenska hamnförbundet, Svenska Hund- Prop. 1989/90:111 
klubben, Svenska Inkassoföreningen, Svenska Journalistförbundet, 
Svenska Kennelklubben, Svenska kommunförbundet. Svenska kraftverks-
föreningcn, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförhund, Svenska 
liftanläggningars organisation. Svenska Lokaltrafikföreningen. Svenska 
Nöjesparkers Förening, Svenska Pensionärspartiet, Svenska Petroleum In-
stitutet. Svenska Resebranschens Förening. Svenska Rcvisorsamfundet 
SRS. Svenska sparhanksföreningen, Svenska Taxiförbundet, Svenska tea-
terförbundet, Svenska tidningsutgivareföreningen, Svenska Tonsättares In-
ternationella Musikbyrå, Svenska Torvproducentföreningen, Svenska Trav-
sportens Ccntralförbund samt Svenska Galoppsportens Centralförbund och 
AB Trav och Galopp, Svenska Trädbränsleföreningen, Svenska Turistfören-
ingen, Svenska vatten- och avloppsverksförcningen. Svenska Veckopressens 
Tidningsutgivarcförening, Svenska Venture Capita! Föreningen, Sveriges 
advokatsamfund. Sveriges Aktiesparares riksförbund. Sveriges Allmännyt-
tiga Bostadsföretag. Sveriges Biografägareförbund, Sveriges Bostadsrätts-
föreningars centralorganisation, Sveriges Campingvärdars Riksförbund Ek. 
för.. Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund, Sveriges Energiförening-
ars Riksorganisation. Sveriges Fastighetsägareförbund, Sveriges Film och 
Videoproducenters förening. Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a .. Sveri-
ges Fiskares Riksförbund, Sveriges Frimärkshandlarförbund, Sveriges Före-
ningsbankers Förbund, Sveriges Författarförbund, Sveriges Galleriförbund, 
Sveriges Hotell- och Restaurangförbund. Sveriges Jordägareförbund. Sveri-
ges Köpmannaförbund, Sveriges Motorcyklisters centralorganisation, Sveri-
ges Mynthandlares Förening. Sveriges Närradioförbund, Sveriges Radio 
AB. Sveriges redarcförening, Sveriges Redovisningskonsulters förbund. 
Sveriges Riksidrottsförhund, Sveriges Städentreprenörers förbund, Sveriges 
Tandläkarförhund, Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Veterinärförbund, 
Sveriges Videodistributörers Förening, Sveriges Villaägareförbund, Swede-
gas AB. Teatrarnas Riksförbund. Tjänsteförbundet, Tjänstemännens Cen-
tralorganisation, Vi i Småhus riksförbund, AB Volvo och Saab-Scania AB, 
Våra Gårdar, Värmeverksföreningcn, Värmlands Turistråd. 

Näringslivets Byggnadsdelegation, Svensk Industriförening och Sveriges 
Industriförbund har åberopat ett yttrande från Näringslivets skattedelega
tion som upprättats på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen. 

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över 
betänkandet (SOU 1989:21) Sätt värde på miljön -
miljöavgifter på svavel och klor 

Yttrande över betänkandet har avgetts av riksskatteverket, fiskeristyrelsen, 
statens industriverk. statskontorct, riksrevisionsverket, länsstyrelsernas or
ganisationsnämnd, statens naturvårdsverk. koncessionsnämnden för miljö
skydd, kemikalieinspektionen. statens energiverk. hovrätten för Övre Norr
land, kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Jönköping. kommerskol
legium. sjöfartsverket, statens pris- och konkurrensverk, universitets- och 
högskoleämbetet. styrelsen för teknisk utveckling, statens vattenfallsverk, 
länsstyrelserna i Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus och 230 



Västernorrlands län. Centralorganisationen SACO/SR, Företagens upp- Prop. 1989/90: 111 
giftslämnardelegation, Igelsta Oljelager AB. Landsorganisationen i Sverige, 
Landstingsförbundet. Lantbrukarnas riksförbund, Pappersbruksföreningen, 
Stockholms Energi AB, Studsvik AB. Svenska kommunförbundet, Svenska 
kraftverksföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Petroleum 
Institutet, Svenska värmeverksföreningen, Sveriges kemiskit.industrikontor, 
Sveriges fiskares riksförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges industriför-
bund, Tjänstemännens Centralorganisation, Svenska Gasföreningen, AB 
Svenska Klorfabrikanter, DoKem AB. Eka Nobel och Domsjö Klor AB. 

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över 
betänkandet (SOU 1989:83-84) Ekonomiska styrmedel i 
miljöpolitiken. Energi och trafik 

Yttrande över betänkandet har avgetts av trafiksäkerhetsverket, luftfarts

verket, transportrådet. generaltullstyrelsen. riksskatteverket, statens indu
striverk, statskontoret. riksrevisionsverket, statens naturvårdsverk, konces
sionsnämnden för miljöskydd. statens energiverk, svea hovrätt, kammarrät
ten i Stockholm, statens järnvägar, banverket, vägverket, sjöfartsverket, sta
tens väg- coh trafikinstitut, universitets- och högskoleämbetet, styrelsen för 
teknisk utveckling, plan- och bostadsverket, statens mät- och provstyrelse, 
näringsfrihetsombudsmannen. statens pris- och konkurrensverk, statens vat
tenfallsverk, länsstyrelserna i Gävleborgs och Västerbottens län, Stock
holms stad. Göteborgs kommun, Vilhelmina kommun. svenska kommunför

bundet. landstingsförbundet. Svenska Naturskyddsföreningen. Sveriges ln
dustriförbund. Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Svenska kraftverksföre
ningen. Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Landsorganisationen i 
Sverige, delegationen (ME 1989:01) för miljöprojekt västra Skåne. stor
stadstrafikkommitten (K 1988:01). utredningen (K 1988:04) rörande över
syn av transportrådets verksamhet, Bilindustriföreningen, Företagens upp
giftslämnardelegation, Grossistförbundet Svensk Handel, Linjeflyg, Motor
männens Riksförbund, Scandinavian Airlines System, Stor-Stockholms 
Energi AB, AB Svensk Bilprovning, Svenska Bioenergiföreningen. Svenska 
Busstrafikförbundet, Svenska Elverksföreningen, Svenska Gasföreningen, 
Svenska Lokaltrafikföreningen, Värmeverksföreningen, Svenska Åkeriför
bundet, Torvproducentföreningen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
SABO, Hyresgästernas Riksförbund, Sveriges Fastighetsägareförbund, Sve
riges Lantbruksuniversitet. Sveriges geologiska undersökning. Stiftelsen 
Svensk Torvforskning, Sågverkens Råvaruförening, Malmö Energi AB, 

Swede Gas AB. Sala -Heby Energi AB. Uddevalla Energi AB, Svensk 
Energi Utveckling AB, Bergvik Kemi AB. AB Avesta Energiverk, Sandvi
ken Energi AB. Västerås kommun, Jönköpings Energiverk AB, Sveriges 
Redareförening. Igelsta Oljelager AB, Norrlandshandelskamrarnas Trafik
politiska Råd, Sydgas. Kungsörs kommun, Svenska Trädbränsleföreningen, 
Svenska Träskivor Service AB. Ångpanneföreningen - Kolsektionen. Mel
lansvenska Biobränsle AB, Sveriges energiföreningars riksorganisation, 

Universitetet i Uppsala, Skogsindustrierna - Svenska Cellulosa- och Pap
persbruksföreningen, Trädgårdsnäringens Riksförbund, Råsjö Torv AB, 231 



Svenska Gruvföreningen och Kemikontoret, Drefvikens Energi AB, HSB:s Prop. 1989/90: 111 
Riksförbund, Sveriges Fastighetsägareförbund, Föreningen Sveriges Ener-
girådgivare, Centrum för Ekologisk Teknik och Svenska Biogasföreningen, 

Karl Persson, Kraftsam, Härjedalens Mineral AB, Södertörns Fjärrvärme 
AB och Tclge Energi AB, Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Kommunförbun-
det - Norrbottens länsavdelning och Uppsala Energi AB. 

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över 
betänkandet (SOU 1989:82) Nedsättning av energiskatter 

Yttrande över betänkandet har avgetts av riksskatteverket, riksrevisionsver

ket, statens pris- och konkurrensverk, statistiska centralbyrån, statskonto
ret, skogsstyrclsen, statens naturvårdsverk, arbetsmarknadsstyrelsen, sta

tens industriverk, statens energiverk, statens vattenfallsverk. Jcrnkontoret, 
Landsorganisationen i Sverige, Svenska Gruvindustriarbetareförbundet, 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Svenska Pappersindustriarbeta

reförbundet, Svenska Träindustriarbetareförbundet, Landstingsförbundet, 
Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen, Svenska Elverksföre
ningen, Svenska Gasföreningen, Svenska Fabriksarbetareförbundet, 
Svenska Kommunförbundet, Svenska Kraftverksföreningen, Svenska Vär
meverksföreningen, Sveriges lndustriförbund, Sveriges Kemiska Industri

kontor, Tjänstemännens Centralorganisation, Trädgårdsnäringens riksför
bund och Sydkraft AB. 
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Till lagrådet Prop. I 989/90: 111 
remitterade Bilaga 2 

lagförslag 

1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1968:430) om mervärdeskatt 1 

dels att 10-12 och 78 §§samt anvisningarna till 6, 10 och 11 §§skall upp
höra att gälla. 

dels att 1-5, 6-8. 13-19. 22, 49, 51, 58. 59 och 73 §§.anvisningarna till 1 §. 
punkterna I och 2 av anvisningarna till 2 §. anvisningarna till 2 a, 5, 8. 14-
17. 19 och 22 §§ samt rubriken närmast före 58 § skall ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 18 a och 60 §§,av föl
jande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Mervärdeskatt erlägges enligt be
stämmelserna i denna lag till staten 
vid omsättning inom landet och vid 
införsel samt, när regeringen förord
nar därom, vid utförsel. 

I § 

Föreslagen lydelse 

Mervärdeskatt erläggs enligt be
stämmelserna i denna lag till staten 
vid omsättning inom landet och vid 
import. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter 
I) skattepliktig vara eller tjänst, 
2) vara som anges i 8 § 1-5, tjänst 2) vara eller tjänst som anges i 8 § 

som anges i JO§ första stycket och av- första stycket 9, 12, 14 och 16. 
ser 1·ara som nu nämnts eller tjänst 
som anges i 11 .~ l, 4 eller JO. 

Skattskyldig är vidare den som i 
yrkesllJässig verksamhet omsätter 
sådan vara eller tjänst som anges i 
första stycket genom export. 

Regeringen kan efter ansökan för
ordna om skattskyldighet tills vidare 
för omsättning av annan tjänst än stl
dan som anges i JO §första stycket el
ler 11 §. 

Skattemyndigheten kan efter an
sökan av fastighetsägare besluta att 
denne tills vidare skall vara skatt
skyldig för uthyrning helt eller delvis 

Skattskyldig är vidare den som i 
yrkesmässig verksamhet omsätter 
sådan vara eller tjänst som anges i 
första stycket genom export. Skatt
skyldig är också den som enligt 60 § 
har att erlägga skatt vid import av 
tjänst. 

Skattemyndigheten kan efter an
sökan av fastighetsägare besluta att 
denne tills vidare skall vara skatt
skyldig för upplåtelse av hyresrätt el-

1 Lagen omtryckt 1979:304. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885. 
10 § 1986:1289 
11 § 1989:1027 
anvisningarna till 10 § 1989:1027, jfr lydelse enligt proposition 1989/90:000. 
anvisningarna till 11 § 1989: 1027. 
2 Senaste lydelse 1989: 1027. jfr lydelse enligt proposition 1989/90:000. 
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Nuvarande lydelse 

al' sådan byggnad eller annan an
läggning som utgör fastighet enligt 
denna lag för stadigvarande använd
ning i verksamhet som medför skatt
skyldighet. Vad nu har sagts tilläm
pas även i fråga om upplåtelse av bo
stadsrätt. 

Föreslagen lydelse 

ler bostadsrätt helt eller delvis till så
dan byggnad eller annan anläggning 
som utgör fastighet enligt denna lag 
för stadigvarande användning i verk
samhet som medför skattskyldighet. 
Detsamma gäller vid sådan upplå
telse åt kommun eller åt statlig myn
dighet som inte omfattas av beslut en-
ligt 18 a § första stycket, även om 
verksamheten inte medför skattskyl
dishet. 

Överlåts fastighet som avses i Överlåts fastighet som avses i 
fjärde stycket eller del därav utan ve- tredje stycket eller del därav utan ve-
derlag inträder förvärvaren på till- derlag inträder förvärvaren på till-
trädesdagen i den tidigare ägarens trädesdagen i den tidigare ägarens 
ställe vad gäller rättigheter och skyl- ställe vad gäller rättigheter och skyl-
digheter enligt denna lag. digheter enligt denna lag. 

När särskilda skäl föreligger. kan skattemyndigheten besluta att den som 
påbörjat verksamhet tills vidare skall vara skattskyldig redan innan skatt
skyldighet enligt första eller andra stycket föreligger. 

Om skatt vid införsel föreskrives i Om skatt vid import föreskrivs i 
58 och 59 §.~. 58-60 §§. 

(Se vidare anvisningarna.) 

2 a §3 

Med export förstås enligt denna lag att vara levereras eller tjänst tillhanda
hålls utom landet. 

Som export räknas även, om inte 
annat följer av anvisningarna. leve
rans av vara inom landet 

Som export räknas även, om inte 
annat följer av sjunde stycket eller 
anvisningarna. leverans av vara 
inom landet 

1) orn direkt utförsel av varan ombesörjs av speditör eller fraktförare. 
2) till utländsk företagare, som hämtar varan här i landet för direkt utför

sel. om varan är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet, 
3) i frihamn om varan ej är avsedd att användas i frihamnen, 
4) till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller för bruk eller omsättning 

på sådant fartyg eller luftfartyg, 
5) för försäljning i exportbutik enligt 46 § andra stycket tullagen 

( 1987: 1065), 
6) om varan är personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i 

exportvagnsförteckning. 
Som export räknas även, om inte annat följer av anvisningarna, tillhanda

hållande av 
1) tjänst som avser fartyg eller 

luftfartyg i utrikes trafik eller tjänst 
som avser utrustning eller annan 
vara för användning på sådant far
tyg, 

2) annan tjänst enligt 10 § första 
stycket 1 än uthyrning, om tjänsten 
avser vara, som införts till landet en
dast för tjänsteprestationen i fråga 
för att därefter utföras ur landet, 

1) tjänst som avser fartyg eller 
luftfartyg i utrikes trafik, härunder 
inbegripet upplåtelse av hamn eller 
flygplats, eller tjänst som avser ut
rustning eller annan vara för an
vändning på sådant fartyg eller luft
fartyg, 

2) annan tjänst än uthyrning, om 
tjänsten avser vara, som införts till 
landet endast för tjänsteprestatio
nen i fråga för att därefter utföras ur 
landet, 

·1 Senast lydelse 1988:1152, jfr lydelse enligt proposition 1989i90:000. 
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Nuvarande lydelse 

3) förmedling av vara åt utländsk 
uppdragsgivare, 

..:I) transport, som ej utgör person
befordran, direkt till eller från ut
landet eller förmedling av sådan 
transport, 

5) transport eller annan skatte
pliktig tjänst inom landet som avser 
importvara eller exportvara och som 
speditör eller fraktförare tillhanda
håller utländsk uppdragsgivare i 
samband med införseln eller utför
seln, 

6) kontroll eller analys av vara åt 
utländsk uppdragsgivare, 

7) lagring av vara åt utländsk upp
dragsgivare, 

8) annonsering eller annan reklam 
åt utländsk uppdragsgivare, 

9) tjänst enligt JO§ första stycket 5 
som avser fastighet i annat land, 

JO) tjänst enligt JO§ första stycket 
i som innefattar produktutveckling, 
projektering, ritning, konstruktion 
eller därmed jämförlig tjänst åt ut
ländsk uppdragsgivare, 

J I) upplåtelse åt utländsk använ
dare av rätt till patent, nyttjanderätt 
till konstruktion eller uppfinning, 
som avser skattepliktig vara.samt 
rätt att utnyttja system eller pro
gram för automatisk databehand
ling, 

12) automatisk databehandling åt 
utländsk uppdragsgivare, 

Föreslagen lydelse 

3) förmedling av vara eller tjänst åt 
utländsk uppdragsgivare, 

..:I) transport direkt till eller från 
utlandet eller förmedling av sådan 
transport, 

5) transport eller annan skatte
pliktig tjänst inom landet som avser 
importvara eller exportvara och som 
speditör eller fraktförare tillhanda
håller utländsk uppdragsgivare i 
samband med importen eller utför
seln, 

6) lastning, lossning eller annan 
tjänst i hamn- eller flygplatsverksam
lzet med avseende på vara från eller 
till utrikes ort, 

7) kontroll eller analys av vara åt 
utländsk uppdragsgivare, 

8) lagring eller förvaring av vara åt 
utländsk uppdragsgivare, 

9) annonsering eller annan reklam 
åt utländsk uppdragsgivare, 

10) tjänst som avser fastighet i an
nat land, 

11) tjänst som innefattar produkt
utveckling, projektering, ritning, 
konstruktion eller därmed jämförlig 
tjänst åt utländsk uppdragsgivare, 

12) upplåtelse eller överlåtelse åt 
utländsk användare av rätt till pa
tent, nyttjanderätt till konstruktion 
eller uppfinning, mönsterrätt, varu
märkesrätt, rätt som omfattas av la
gen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk eller 
ai• lagen (1960:730) om rätt till foto-
grafisk bild samt rätt att utnyttja sys
tem eller program för automatisk 
databehandling, 

13) datatjänst och tillhandahål
lande av information åt utländsk 
uppdragsgivare, 

14) skrivtjänst och översättnings
tjänst åt utländsk uppdragsgivare, 

13) annan tjänst åt utländsk upp- 15) annan tjänst av ekonomisk, ju-
dragsgivare, när tjänsten kommer ridisk, administrativ eller därmed 
denne till godo endast i form av rap- jämförbar art åt utländ~k uppdrags
port, protokoll eller annan handling givare. 
eller på annat därmed jämförligt sätt. 

Även omsättning av vara eller tjänst på fartyg eller luftfartyg i utrikes tra
fik räknas som export. Detsamma gäller reparation och leverans av vara, när 
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tillhandahållandet sker åt utländsk företagare. som ej är skattskyldig, inom 
ramen för garantiåtagande som gjorts av denne. 

Som export räknas vidare bärgning och reparation av lastbil eller släpvagn 
till lastbil eller leverans av utrustning till sådant fordon, om fordonet är regi
strerat eller hemmahörande i annat land och tillhandahållandet sker i anslut
ning till fordonets användning för yrkesmässig varutransport här i landet. 

Har skattskyldig levererat vara här i landet till köpare som är bosatt utom 
landet anses leveransen, om ej annat följer av anvisningarna, ha skett genom 
export under förutsättning att säljaren i sina räkenskaper har antingen ett 
intyg. utfärdat av en av skattemyndigheten godkänd intygsgivare. som visar 
att köparen i nära anslutning till leveransen har medfört varan vid utresa ur 
landet, eller handling som visar att köparen i nära anslutning till leveransen 
har medfört varan vid inresa i annat land. Finns särskilda skäl kan skatte
myndigheten medge att leverans som avses i första meningen anses ha skett 
genom export även om där angivna handlingar inte förekommer. 

Som export enligt andra stycket räk
nas inte leverans av varor för försälj
ning från kiosk eller liknande försälj
ningsställe ombord på fartyg på linje 
mellan Sverige och Danmark, Fin
land eller Norge, såvida inte fråga är 
om .1pritdrycker, vin, starköl, öl, to
baksvaror, parfymer. kosmetiska 
preparat och toalettmedel samt chok
lad- och konfektyrvaror. 

(Se vidare anvisningarna.) 

3§4 

Delägare i enkelt bolag, s.k. gruvbolag eller partrederi är skattskyldig i 
förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan av samtliga 
delägare kan skattemyndigheten besluta att den av delägarna som dessa fö
resltir tills vidare skall anses som skattskyldig för bolagets eller rederiets hela 
skattepliktiga verksamhet. 

I fråga om kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skattskyl
digt. Har skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig för
satts i konkurs är konkursboet skattskyldigt. 

För verksamhet som bedrivs av 
staten åvilar skattskyldigheten den 
myndighet som omsätter skattepliktig 
vara eller tjänst. Detsamma gäller vid 
import m• skattepliktig tjänst enligt 60 
§. Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer kan dock be
sluta annat angående omsättning 
mellan de statliga myndigheter, som 
inte omfattas av beslut enligt 18 a § 
första stycket. 

4 §5 

Skattskyldighet inträder när vara 
levereras. tjänst tillhandahålls eller 
uttag sker. Erhålls dessförinnan ve
derlag helt eller delvis för beställd 

Skattskyldighet inträder när vara 
levereras, tjänst tillhandahålls e.ller 
uttag sker. Erhålls dessförinnan ve
derlag helt eller del.vis för beställd 

4 Senaste lydelse 1986: 1289, jfr lydelsen enligt proposition 1989/90:000. 
5 Med nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989/90:73. 
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vara eller tjänst inträder skattskyl
dighet för vederlaget niir det inflyter 
kontant eller på annat sätt kommer 
den skattskyldige till godo, om ej an
nat följer av andra stycket. Vid upp
låtelse av avverkningsrätt till skog 
inträder skattskyldighct. i de fall 
som avses i punkt I .1jätte stycket av 
anvisningarna till 41 § kommunal
skattelagen ( 1928:370), när betal-

Föreslagen lydelse 

vara eller tjänst inträder skattskyl
dighet för vederlaget när det inflyter 
kontant eller på annat sätt kommer 
den skattskyldige till godo, om ej an
nat följer av andra stycket. Vid upp
låtelse av avverkningsrätt till skog 
inträder skattskyldighet, i de fall 
som avses i punkt 1 femte stycket av 
anvisningarna till 24 § kommunal
skattelagen (1928:370), när betal-

ning tas emot. ning tas emot. 
Bestämmelserna i första stycket andra meningen gäller dock endast om 

den beställda varan eller tjänsten är skattepliktig då vederlaget erhålls. 
(Se vidare anvisningarna.) 

5 §6 

Redovisning för mervärdeskatt 
sker löpande för bestämda tidsperio
der (redovisningsperiodcr). Redo
visning skall ske för varje verksam
het för sig. Driver någon flera verk
samheter kan skattemyndigheten be
sluta att samtliga verksamheter tills 
vidare skall anses som en verksam
het i redovisningshänseende. 

Med utgående skatt förstås sådan 
skatt som belöper på skattepliktig 
omsättning i skattskyldigs verksam
het. Med ingående skatt förstås så
dan skatt som belöper på förvärv el
ler införsel för verksamhet. 

Redovisning för mervärdeskatt 
sker löpande för bestämda tidsperio
der (redovisningsperioder). Redo
visning skall ske för varje verksam
het för sig. Driver en kommun flera 
verksamheter skall dessa dock anses 
som en verksamhet i redovisnings
hänseende, om illfe skattemyndighe
ten medger annat. Driver någon an
mm än kommun mer än en verksam
het kan skattemyndigheten besluta 
att flera verksamheter tills vidare 
skall anses som en verksamhet i re
dovisningshänseende. 

Med utgående skatt förstås sådan 
skatt som belöper på skattepliktig 
omsättning i skattskyldigs verksam
het. Med utgående skatt förstås 
också sådan skatt som enligt 60 § 
skall erläggas vid import av tjänst. 
Med ingående skatt förstås sådan 
skatt som belöper på förvärv eller 
import för verksamhet som medför 
skattskyldighet. 

(Se vidare anvisningarna.) 

6 §7 

Redovisningsskyldighet föreligger 
om vederlagen för skattepliktiga va
ror och tjänster och, vid uttag, salu
värdena av sådana varor och tjänster 
(skattepliktig omsättning) för be
skatmingsåret överstiger 30 000 kro
nor. När särskilda skäl föreligger kan 
dock skattemyndigheten medge att 
skattskyldig skall vara redovisnings-

Avvecklas verksamhet, för vilken 
skattskyldiglzet föreligger, skall redo
l'isning av skatt fullgöras till och med 
den redovisning5period under vilken 
avvecklingen slutförts. 

6 Senaste lydelse I 986: 1289. jfr lydelsen enligt proposition 1989/90:000. 
7 Senaste lydelse 1986: 1289. jfr lydelsen enligt proposition 1989/90:000. 
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skyldig även i annat fall. Sedan redo
i,isningsskyldighet har imriitt har
står den till dess skattemyndigheten 
beslutar att den skall upphöra. Har 
redovisningsskyldigheten i11trätt pä 
grund av att den skattepliktiga om
sättningen har överstigit 30 000 kro
nor för beskattningsår, skall sådant 
beslut meddelas när det kan antas att 
den skattepliktiga omsättningen var
aktigt kommer att uppgå till högst 
30 000 krattor. 

(Se Fidare anl'isningama.) 

7§8 

Föreslagen lydelse 

Vara är skattepliktig om ej annat Vara och tjämt är skattepliktig om 
följer av 8 §. inte annat följer av 8 §. 

Med vara förstås enligt denna lag Med vara förstås enligt denna lag 
materiellt ting som icke är fastighet materiellt ting som inte är fastighet 
samt gas, värme och elektrisk kraft. samt gas. värme, kyla och elektrisk 
Som fastighet anses även byggnad, kraft. Som fastighet anses även 
ledning, stängsel eller liknande an- byggnad, ledning, stängsel eller lik-
läggning som för stadigvarande bruk nande anläggning som för stadigva-
anbragts i eller ovan jord och som rande bruk anbragts i eller ovan jord 
tillhör annan än ägaren till jorden. och som tillhör annan än ägaren till 
Som fastighet anses däremot icke jorden. Som fastighet anses däremot 
egendom som avses i 2 kap. 3 § jor- inte egendom som avses i 2 kap. 3 § 
dabalken (industritillbehör). Som jordabalken (industritillbehör). 
fastighet anses icke heller annan ma- Som fastighet anses inte heller annan 
skin, utrustning eller särskild inred- maskin, utrustning eller särskild in-
ning än industritillbehör. om den till- redning än industritillbehör, om den 
förts sådan byggnad eller del av tillförts sådan byggnad eller del av 
byggnad. som är inrättad för annat byggnad, som är inrättad för annat 
än bostadsändamål och om den an- än bostadsändamål och om den an-
skaffats för att direkt nyttjas i sär- skaffats för att direkt nyttjas i sär-
skild verksamhet som bedrives på skild verksamhet som bedrivs på fas-
fastigheten. Sådan utrustning för tigheten. Sådan utrustning för vat-
vatten, avlopp, sanitet. värme. ten, avlopp, sanitet, värme, elektri-
elektricitet eller liknande varmed citet eller liknande varmed byggnad 
byggnad för bostadsändamål nor- för bostadsändamål normalt förses 
malt förses anses dock som fastighet anses dock som fastighet om utrust-
om utrustningen enligt 2 kap. 2 § ningcn enligt 2 kap. 2 § jordabalken 
jordabalken hör till byggnad. hör till byggnad. 

Växande skog. odling och annan växtlighet anses som vara vid omsättning 
utan samband med avyttring av marken. 

Med vara likställs vidare rätt till 
jordbruksarrende, avverkningsrätt 
och annan jämförlig rättighet, rätt att 
ta jord, sten eller annan naturpro
dukt, rätt till jakt, fiske eller bete, re
produktionsrätt eller annan rätt till 
fotograf/sk bild, visningsrätt eller an-

8 Senaste lydelse 1985: 1116. 
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mm rätt till kinematografisk film som 
avser reklam eller information, rätt 
till patent, nyttjanderätt till konstruk
tion eller uppfinning som avser skat
tepliktig vara samt rätt att nyttja sys
tem eller program för automatisk da
tabehandling. 

Föreslagen lydelse 

Med tjänst förstås annat än vara el
ler fastighet. 

(Se vidare anvisningarna.) 

8 §9 

Från skatteplikt undantas 
I) skepp för yrkesmässig sjöfart el

ler yrkesmässigt fiske, fartyg för bog
sering, bärgning eller livräddning, 
luftfartyg för yrkesmässig person- el
ler godsbefordran samt del, tillbehör 
och utrustning till sådant fartyg eller 
luftfartyg, niir varan säljs eller uthyrs 
till den som äger fartyget eller luftfar
tyget eller den som varaktigt nyttjar 
detta enligt avtal med ägaren eller när 
varan införs till landet för ägarens el
ler nyttjanderättshai•arens räkning, 

2) krigsmateriel som är underkas
tad utförselförbud och del till sådan 
krigsmateriel, när varan säljes till sta
ten för militärt bruk eller för detta än
damål införes till landet för statens 
räkning. 

3) läkemedel som utlämnas enligt 
recept eller säljes till sjukhus eller in
föres till landet i anslutning till sådan 
utlämning eller försäljning, 

.J) flygbensin och flygfotogen, 
5) allmän nyhetstidning, 
6) periodiskt medlemsblad eller 

periodisk personaltidning. när varan 
tillhandahålles utan vederlag eller 
till utgivaren, medlem eller anställd 
eller införes till landet under mot
svarande förutsättningar, annan pe
riodisk publikation som väsentligen 
framstår som organ för sammanslut
ning med huvudsakligt syfte att 
verka för religiöst, nykterhetsfräm
jande. politiskt, miljövårdande, id
rottsligt eller försvarsfrämjande än
damål eller att företräda handikap
pade eller arbetshindrade medlem-

9 Senaste lydelse 1989:1027. 

Från skatteplikt undantas 
I) vara och tjänst som tillhanda

hålls av huvudmannen åt 1•årdtaga
ren som ett led i sjukvård, tandvård 
eller social omvårdnad samt vara el
ler tjämt som tillhandahålls av annan 
än huvudmannen i de fall som anges 
i punkt I av anvisningarna, 

2) 11tbildningstjänster, 
3) bank- och finansieringstjänster, 

omsättning eller förmedling av aktie, 
obligation, skuldebrev, presentkort 
och annan därmed liknande värde
handling i dess egenskap av rättig
hetsbärare samt omsättning eller för
medling av fordringar som inte grun
dar sig på sådan värdehandling, 

.J) försäkringstjänster, 
5) i punkt 6 av anvirningarna an

givna varor och tjänster inom kultur
verksamheten, 

6) överlåtelse eller upplåtelse av 
rättighet till fastighet om inte annat 
följer av andra stycket, 

7) postbef ordran av annat än post
paket, gruppkorsband 
samt varor i diligenstrafiken, 

8) frimärke, dock inte vid omsätt
ning eller införsel i särskild för bu
tiksförsäljning avsedd förpackning, 
samt sedel och mynt som är eller har 
varit gällande betalningsmedel. 
dock iflle guldmynt präglade den I 
januari 1967 eller senare som omsälfs 
efter sitt metallvärde, 

9) allmän nyhetstidning, 
10) periodiskt medlcmsblad eller 

periodisk personaltidning, när varan 
tillhandahålls utan vederlag eller till 

Prop. 1989/90:111 

239 



Nuvarande lydelse 

mar samt utländsk periodisk pub
likation av annat slag när prenume
ration på sådan publikation förmed
las mellan prenumerant och ut
ländsk utgivare eller när sådan pub
likation inkommer direkt till 
prenumerant, 

8) sådant alster av bildkonst som 
ägs av upphovsmannen eller dennes 
dödsbo, 

JO) varulager, inventarium och 
annan tillgång som tillhör verksam
het, när överlåtelse sker i samband 
med överlåtelse av verksamheten el
ler del därav, fusion eller liknande 
förfarande, 

12) trycksak som är tullfri enligt 
tulltaxelagen (1987: 1068) och fram
kallad eller enbart exponerad mikro
film, när varan införs till landet som 
gåva eller annars utan vederlag, samt 
spritdryck, 1·in eller starköl och to
baksvara vid införsel till landet i den 
ordning som aFses i 18 .§ 4, 6 eller 7 
lagen (1977:293) om handel med 
drycker eller i 1 §andra stycket lagen 
(1961 :394) om tobaksskatt. 

13) frimärke, dock inte vid om
sättning eller införsel i särskild för 
butiksförsäljning avsedd förpack
ning samt sedel och mynt som är el
ler har varit gällande betalningsme
del, 

14) dental teknisk produkt. när den 
tillhandahålles tandläkare. dental
tekniker eller den för vilken produk
ten är avsedd. 

Föreslagen lydelse 

utgivaren, medlem eller anställd el
ler införs till landet under motsva
rande förutsättningar, annan perio
disk publikation som väsentligen 
framstår som organ för sammanslut
ning med huvudsakligt syfte att 
verka för religiöst. nykterhetsfräm
jande, politiskt, miljövårdande, id
rottsligt eller försvarsfrämjande än
damål elkr att företräda handikap
pade eller arbetshindrade medlem
mar samt utländsk periodisk pub
likation av annat slag när prenume
ration på sådan publikation förmed
las mellan prenumerant och ut
ländsk utgivare eller när sådan pub
likation inkommer direkt till 
prenumerant, 

11) införing eller ackvisition av an
nons i tryckalster av sådant slag som 
anges i JO, 

12) framställning av publikation 
av sådant slag som omfattas av un
dantaget i JO samt tjänst som fram
ställaren tillhandahåller i samband 
därmed, 

13) produktion och offentliggö
rande av radio- och televisionsprog
ram om 1•erksamheten finan~ieras ge
nom offentligrättslig avgift för inne
hav av radio- eller televisionsapparat 
eller genom statsanslag, 

14) läkemedel som utlämnas en
ligt recept eller säljs till sjukhus eller 
införs till landet i anslutning till så
dan utlämning eller försäljning. 

15) organ. blod eller modersmjölk 
från människa, 

16) flygbensin och flygfotogen, 
17) lotterier, däri inräknat vadhåll

ning och andra former ai• spel, 
18) varulager, inventarium och 

annan tillgång som tillhör verksam
het, när överlåtelse eller övertagande 
sker i samband med överlåtelse till 
skattskyldig av verksamheten eller 
del därav, fusion eller liknande för
farande. 

Undantaget i första stycket 6) gäl
ler inte vid 

a. sådan upplåtelse för vilken 
skattskyldighet medgivits enligt 2 § 
tredje stycket, 
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b. upplåtelse eller överlåtelse av 
rätt till jordbruksarrende och av rätt 
till tillgodogörande av naturtillgång, 

c. rumsuthyrning i hotellrörelse el
ler liknande verksamhet samt upplå
telse av campingplats och motsva
rande i campingrörelse, 

d. upplåtelse av parkeringsplats i 
parkeringsverksamhet, 

upplåtelse av hamn eller flygplats, 
upplåtelse av förvaringsbox, 
upplåtelse av utrymme för reklam 

eller annonsering på fas tig het, 
upplåtelse av fastighet för djur. 

(Se vidare anvisningarna.) 

13 §10 

Skatten utgår med nitton procent Skatten utgår med 23,46 procent 
av beskattningsvärdet. av beskattningsvärdet. 

14 § 11 

Beskattningsvärdet utgör 
1) vid omsättning av monterings

färdigt hus och vid sådan uthyrning 
eller upplåtelse som avses i JO§ tredje 
stycket 60 procent av vederlaget och, 
vid uttag, 60 procent av saluvärdet, 

2) vid omsättning av byggnads- el
ler anläggningsentreprenad eller an
nan tjänst som avser fastighet 60 pro
cent av vederlaget och, vid uttag, 60 
procent av saliwärdet, om ej annat 
följer av andra stycket, 

3) vid annan omsättning vederlaget 
och, vid uttag, saluvärdet, om ej an
nat följer av tredje-femte styckena. 

Vid omsättning av tjänst som avses 
i JO §första stycket 5 utgör beskatt
ningsi•ärdet 20 procent av vederlaget 
och, vid uttag. 20 procent av saluvär
det. Motsvarande gäller vid omsätt
ning av 

I) tjänst som avser yttre ledning för 
vatten, avlopp, fjärrvärme, gas, olja, 
elektricitet, teleförbindelse, ånga el
ler liknande, 

2) tjänst som avser ~·äg, gata, bro, 
parkeringsplats, 

3) tjänst som avser spåranlägg
ning, flygfält, hamn, kanal eller an
nan farled, 

4) tjänst som avser mark för id-

10 Senaste lydelse 1982: 1184. 
11 Senaste lydelse 1989: 1027. 

16 Riksdagl'n 1989190. I sam/. Nr il I 

Beskattningsvärdet utgörs av ve
derlaget och, vid uttag, av saluvär
det. Innebär sådan utförsel som avses 
i 2 a § sjunde stycket uttag, skall be
skattningsvärdet dock utgöras av va
rans inköpsvärde. 
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rottsplan, skolgård, lekplats eller lik
nande anläggning, 

5) tjänst enligt i 0 §första stycket I 
som innefattar kontroll samt projek
tering, ritning, konstruktion och där
med jämförlig tjänst, när tjänsten av
ser industritillbehör eller annan ma
skin, utrusflling eller särskild inred
ning i byggnad, som enligt 7 .9 andra 
stycket räknas som vara. 

Vid omsättning av kopior av rit
ningar eller motsvarande handlingar, 
vilka upprättats genom tjänst enligt 
JO§ första stycket 5 i samband med 
planerat eller pågående byggnadsar
bete utgör beskattning.svärdet 20 pro
cent av vederlaget och. vid uttag, 20 
procent av saluvärdet. 

Vid omsättning av tjänst enligt JO 
§första stycket i, som avser tvätt av 
textilt gods eller tvätt i förening med 
utliyming av sådallt gods, utgör be
skattning.svärdet 60 procent a11 veder
laget. när tjänsten tillhandahålls sta
ten eller kommun. 

Vid omsättning ai· tjänst enligt JO § 
första stycket 2, som innefattar un
dersökning av mark. utgör beskatt
ningsvärdet 20 procent av vederlaget 
och, vid uttag, 20 procellt av saluvär
det, när tjänsten utförs i samband 
med planerat eller pågående bygg
nadsarbete. 

15 §12 

Föreslagen lydelse 

(Se vidare anvisningarna.) 

Redovisning av skatt för viss redovisningsperiod skall omfatta affärshän
delser genom vilka redovisningsskyldighet har inträtt enligt 5 a §. 

Uppkommer förlust på fordran, för vilken utgående skatt har redovisats, 
får ett mot denna skatt svarande belopp avdragas i redovisningen för den 
period då förlusten uppkommer. Inflyter därefter betalning för sådan ford
ran skall beloppet åter upptagas i redovisningen. Återtages vara med stöd av 
förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen (1977:981) eller 
lagen ( 1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. får avdrag 
göras för vad säljaren vid avräkning gottskriver köparen för värdet av den 
återtagna varan, endast om det kan visas att köparen helt saknat rätt till av
drag för ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan. 

Lämnas återbäring, bonus eller annan rabatt, som icke utgör s.k. villkorlig 
rabatt, i efterhand och avser förmånen skattepliktig omsättning. för vilken 
utgående skatt redovisats, får belopp motsvarande den del av den tidigare 
redovisade skatten som belöpt på den utgivna förmånen avdragas i den ord
ning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Utges 
förmånen till skattskyldig skall avdraget grundas på kreditnota eller motsva
rande handling. Av handlingen skall framgå minskningen av både vederlag 
och skatt. 

12 Senaste lydelse 1985: 1116. 
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Handling som avses i tredje stycket skall ligga till grund även för avdrag 
för annan kundkreditering som avser skattepliktig omsättning. 

Uthyr eller upplåter den som är 
skattskyldig enligt 2 §fjärde stycket, 
inom tre år från utgången av det ka
lenderår under vilket skattskyldig
het inträtt enligt meddelat beslut, 
fastigheten eller del därav till någon 
som ej bedriver verksamhet som 
medför skattskyldighet enligt denna 
lag, skall beloppet av åtnjutna av
drag för ingående skatt för ifrågava
rande fastighet eller del därav åter
föras. Sker sådan uthyrning eller 
upplåtelse sedan tre men inte sex år 
har förflutit från utgången av det ka
lenderår under vilket skattskyldig
het har inträtt enligt meddelat beslut 
skall återföring göras med hälften av 
det belopp som nu sagts. 

Uthyr eller upplåter den som är 
skattskyldig enligt 2 § tredje stycket, 
inom tre år från utgången av det ka
lenderår under vilket skattskyldig
het inträtt enligt meddelat beslut, 
fastigheten eller del därav till annan 
än som anges i 2 §tredje stycket, skall 
beloppet av åtnjutna avdrag för in
gående skatt för ifrågavarande fas
tighet eller del därav återföras. Sker 
sådan uthyrning eller upplåtelse se
dan tre men inte sex år har förflutit 
från utgången av det kalenderår un
der vilket skattskyldighet har inträtt 
enligt meddelat beslut skall återfö
ring göras med hälften av det belopp 
som nu sagts. 

Vad som sägs i femte stycket tillämpas även när fastighetsägaren tar ut
hyrd eller upplåten fastighet eller del därav i anspråk för användning i verk
samhet som ej medför skattskyldighet samt när uthyrd eller upplåten fastig
het säljs. 

Återföring skall ske i deklarationen för den redovisningsperiod under vil
ken den skattepliktiga uthyrningen eller upplåtelsen har upphört eller fastig
heten har sålts. 

Exporteras en vara av det slag som anges nedan, skall den ingående mer
värdeskatt som hänför sig till förvärvet av varan återföras, om den skattskyl
dige inte visar att varan har innehafts endast av skattskyldiga. De varor som 
avses är 

1) andra varor än sådana som avses i 18 §fjärde stycket och som helt eller 
till väsentlig del består av guld, silver eller platina, 

2) naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar, 
3) varor, som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn, 

brons eller nysilver, 
4) vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen 

{1973:1176), 
5) alster av bildkonst, 
6) konstalster av glas, porslin eller annan keramik, 
7) möbler, 
8) fartyg eller luftfartyg. 
Återföring enligt åttonde stycket skall ske i deklarationen för den redovis

ningsperiod under vilken varan har exporterats. 
Redovisningen av skatt, som hän- Redovisningen av skatt, som hän-

för sig till omsättning enligt punkt 2 för sig till omsätning enligt punkt 2 
första stycket f) av anvisningarna till första stycket g) av anvisningarna till 
2 § och som avser nyttjande av per- 2 § och som avser nyttjande av per
sonbil, får anstå till den sista redo- sonbil, får anstå till den sista redo
visningsperioden under det kalen- visningsperioden under det kalen-
derår nyttjandet har skett. derår nyttjandet har skett. 
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16§1.1 

Skattskyldig skall, om inte annat följer av andra eller sjätte stycket, ut
färda faktura eller därmed jämförlig handling för varje omsättning för vilken 
skatt utgår. Av handlingen skall framgå vederlaget, skattens belopp och öv
rigt som har betydelse för skattskyldighet och avdragsrätt enligt 17 §. 

Första stycket gäller icke för detaljhandel eller därmed jämförlig verksam
het och ej heller omsättning, för vilken avräkning mellan köpare och säljare 
sker enligt avräkningsnota som upprättas av köparen. 

På frankeringsmärke eller liknande kvitto behöver skattens belopp icke 
anges. 

faktura skall, om köparen begär det, utfärdas vid försäljning till skattskyl
dig köpare av fastighet. som utgör lagertillgång i byggnadsverksamhet. och 
däri har tillförts skattepliktig tjänst utan att därefter ha tagits i bruk av sälja
ren. Av fakturan skall framgå utgående skatt som säljaren redovisat eller har 
att redovisa för gjorda uttag av skattepliktiga tjänster för fastigheten. 

Säljer den som är skattskyldig en- Säljer den som är skattskyldig en-
ligt 2 § fjärde stycket fastighet skall ligt 2 § tredje stycket fastighet skall 
han. om köparen begär det, utfärda han, om köparen begär det, utfärda 
intyg om storleken av den ingående intyg om storleken av den ingående 
skatt som han enligt 15 § femte skatt som han enligt 15 § femte 
stycket återfört på grund av fastig- stycket återfört på grund av fastig-
hetsförsäl jningen. hetsförsäl jningen. 

Uppbär skattskyldig, som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad 
betalning i förskott eller a conto får faktura eller därmed jämförlig handling 
utvisande skattens belopp enligt första stycket utfärdas först när redovis
ningsskyldighet inträder enligt 5 b §tredje stycket. 

(Se vidare anvisningarna.) 

17 §14 

Skattskyldig som är redovisnings
skyldig får med de begränsningar 
som anges i 18 * vid redovisning av 
skatt avdraga ingående skatt som 
hänför sig till förvärv eller införsel 
för verksamhet som medför skatt
skyldighet. Avdrag får göras även 
för ingående skatt som hänför sig till 
framställning för utgivares räkning 
av tryckt upplaga av sådan publika
tion som är undantagen från skatte
plikt enligt 8 § 6. Rätt till avdrag fö
religger för den redovisningsperiod 
då förvärvet eller införseln enligt 
god redovisningssed har bokförts el
ler borde ha bokförts om ej annat 
följer av andra eller tredje stycket. 
Har medgivande enligt 5 a § andra 
stycket erhållits får avdrag för andra 
förvärv än sådana som avses i andra 
eller tredje stycket göras först vid be-

13 Senaste lvdelsc 1979: 1190. 
1 ~ Senaste lydelse 1989: !027. 

Skattskyldig får med de begräns
ningar som anges i 18 §vid redovis
ning av skatt göra avdrag för ingå
ende skatt som hänför sig till förvärv 
eller import för verksamhet som 
medför skattskyldighet. 

I fråga om rätt att göra avdrag för 
ingående skatt i statlig och kommu
nal verksamhet gäller dock bestäm
melserna i 18 a §. 

Rätt till avdrag föreligger för den 
redovisningsperiod då förvärvet el
ler importen enligt god redovisnings
sed har bokförts eller borde ha bok
förts om inte annat följer av fjärde 
eller femte stycket. Har medgivande 
enligt 5 a §andra stycket erhållits får 
avdrag för andra förvärv än sådana 
som avses i fjärde eller femte stycket 
göras först vid beskattningsårets ut
gång eller när betalning dessförin-
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skattningsårets utgång eller när be
talning dessförinnan har erlagts. Av
drag för ingående skatt som hänför 
sig till förskotts- eller a conto-likvid 
får göras under den redovisningspe
riod då betalning har erlagts eller, i 
fråga om byggnads- eller anlägg
ningsentreprenad, när faktura med 
uppgift om skattens belopp har mot
tagits. Har skattskyldig försatts i 
konkurs inträder avdragsrätt senast 
vid konkursutbrottet i fråga om in
gående skatt, som hänför sig till för
värv, införsel eller förskotts- eller a 
conto-likvid före konkursutbrottet. 

Föreslagen lydelse 

nan har erlagts. Avdrag för ingående 
skatt som hänför sig till förskotts- el
ler a conto-likvid får göras under 
den redovisningsperiod då betalning 
har erlagts eller, i fråga om bygg
nads- eller anläggningsentreprenad, 
när faktura med uppgift om skattens 
belopp har mottagits. Har skattskyl
dig försatts i konkurs inträder av
dragsrätt senast vid konkursutbrot
tet i fråga om ingående skatt. som 
hänför sig till förvärv, import eller 
förskotts- eller a eonto-likvid före 
konkursutbrottet. 

Har vara förvärvats genom kreditköp med förbehåll från säljaren om åter
taganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsid
kare m.fl. får avdrag för den ingående skatten, oavsett principerna för den 
skattskyldiges bokföring, göras för den redovisningsperiod under vilken fak
tura eller motsvarande handling har mottagits. 

Vid förvärv av avverkningsrätt till skog får avdrag för ingående skatt göras 
endast för vad som har betalats under redovisningsperioden. Rätten till av
drag för ingående mervärdeskatt som tas ut vid införsel till landet inträder 
tidigast när en av tullverket utfärdad tullräkning har mottagits av den skatt
skyldige. Har skattskyldig övertagit annan skattskyldigs verksamhet eller del 
därav äger han rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till den tidi
gare ägarens förvärv för verksamheten, i den mån denne skulle haft rätt till 
avdrag om skatten hade betalats av honom. 

Delägare i samfällighet för vattenreglering, väghållning eller liknande än
damål får avdraga ingående skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv 
med vad som belöper på hans andel i samfälligheten. Vad som nu har sagts 
gäller endast i den mån i samfälligheten deltagande fastighet används i verk-
samhet som medför skattskyldighet. . 

Äger ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en svensk 
ömsesidig skadeförsäkringsanstalt (moderföretag) mer än nio tiondelar av 
aktierna i ett eller flera svenska aktiebolag (helägda dotterbolag) och tillhan
dahåller ett av företagen något annat av företagen en tjänst som inte är skat
tepliktig får det andra företaget göra avdrag för den skatt som belöper på det 
förstnämnda företagets förvärv eller införsel för tillhandahållande av tjäns
ten, i den mån avdragsrätt hade förelegat om förvärvet eller införseln hade 
gjorts av det skattskyldiga företaget. Vad nu har sagts gäller även aktiebolag 
vars aktier till mer än nio tiondelar ägs av ett eller flera helägda dotterbolag. 

Förvärvar skattskyldig mot veder- Förvärvar skattskyldig mot veder-
lag skattepliktig vara inom landet lag skattepliktig vara inom landet 
från den som ej är skattskyldig för från den som inte är skattskyldig för 
omsättning av varan, skall som ingå- omsättning av varan, skall som ingå
ende mervärdeskatt för den skatt- ende mervärdeskatt för den skatt
skyldige anses det belopp som skulle skyldige anses 19 procent av vederla
ha utgjort utgående mervärdeskatt get. Vad nu sagts gäller även den 
för säljaren om denne hade varit som är skattskyldig för förmedling 
skattskyldig för omsättningen. Vad som avses i punkt 3 första stycket av 
nu sagts gäller även den som är anvisningarna till 2 §. 
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skattskyldig för förmedling som av-
ses i punkt 3 första stycket av anvis-
ningarna till 2 §. 

Redovisar skattskyldig olika verksamheter var för sig får överskjutande 
ingående skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i annan verksam
het. 

Om återbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat kvittas 
föreskrivs i 49 §. 

(Se vidare anvisningarna.) 

18 §15 

Avdragsrätt föreligger icke för ingående skatt som belöper på 
1) stadigvarande bostad, 
2) anskaffning av personbil eller motorcykel för annan verksamhet än så

dan som avser yrkesmässig återförsäljning eller uthyrning, 
3) utgifter för representation och liknande ändamål för vilka avdrag vid 

inkomsttaxeringen inte medges enligt punkt I andra stycket av anvisning
arna till 20 § kommunalskattelagen ( 1928:370). 

Avdragsrätt föreligger ej för ingående skatt som belöper på hyra av per
sonbil eller motorcykel för annat ändamål än yrkesmässig återuthyrning i det 
fall fordonet .::ndast i ringa omfattning används i verksamhet som medför 
skattskyldighet. 

Medför verksamhet endast delvis skattskyldighet, får ingående skatt vil
ken hänför sig till förvärv eller införsel som till mer än 95 procent avser den 
del av verksamheten som medför skattskyldighet avdragas utan uppdelning 
efter skälig grund. Föreligger skattskyldighet för mer än 95 procent av om
sättningen, får ingående skatt som ej överstiger 1000 kronor för visst förvärv 
eller viss införsel avdragas utan uppdelning efter skälig grund. 

Avdragsrätt föreligger inte för in- Avdragsrätt föreligger inte för in-
gående skatt enligt 17 §sjätte stycket gående skatt enligt 17 § åttonde 
vid förvärv av en vara som helt eller stycket vid förvärv av en vara som 
till väsentlig del består av guld, silver helt eller till väsentlig del består av 
eller platina, om varans inköpspris guld, silver eller platina, om varans 
understiger 175 procent av metall- inköpspris understiger 175 procent 
värdet på inköpsdagen av det guld, av metallvärdet på inköpsdagen av 
silver eller platina som ingår i varan. det guld, silver eller platina som in-
Detsamma gäller i fråga om skrot, går i varan. Detsamma gäller i fråga 
avfall eller annan liknande vara, om skrot, avfall eller annan liknande 
som innehåller guld, silver eller pla- vara, som innehåller guld, silver el-
tina. ler platina. 

Regeringen kan förordna om un
dantag från avdragsrätt för ingående 
skatt som belöper på utförsel för vil
ken skatt skall erläggas enligt förord
nande som avses i 1 §. 

15 Senaste lydelse 1988:705. 

Avdrag.~rätt föreligger inte heller 
för den ingående skatt som belöper 
på sådan försäljning från far tyg vil
ken omfattas av 2 a § sjunde stycket 
och som inte avser där särskilt an
givna varor. 
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18 a § 
En statlig myndighet har inte rält 

att vid redovisningen av skatt göra 
avdrag för skatt som belöper på för
värv eller på import, annat än om re
geringen har beslutat att sådan rält 
föreligger. För statlig myndighet som 
har rätt till avdrag gäller bestämmel
serna i 17 och 18 H i tillämpliga de
lar. 

Kommunerna får l'id redovis
ningen av skatt göra avdrag för skatt 
som hänför sig till förvärv eller im
port oavsett om verksamheten med
för skattskyldighet eller ej. I övrigt 
gäller bestämmelserna i 17 och 18 §§ 
i tillämpliga delar. I lagen (1990:000) 
om särskild kompensation till pri
märkommuner och landstingskom
muner finns föreskrifter om särskild 
kompensation till kommuner. 

19 §16 

Den som är redovisningsskyldig Skattskyldig, som bedriver verk-
skall anmäla sig för registrering hos samhet i vilken den skattepliktiga 
skattemyndigheten i det län, där den omsättningen för beskattningsåret 
verksamhet drivs som anmälan av- överstiger 200000 kr., skall anmäla 
ser. sig för registrering hos skattemyn

digheten i det län. där hans hemorts
kommun är belägen. Skattskyldig 
som inte är skyldig att lämna självde
klaration enligt lagen ( 1990:000) om 
.1jälvdeklaration och kontrolluppgif
ter skall dock alltid anmäla sig förre
gistrering. 

Anmälan för registrering göres på blankett enligt fastställt formulär. Dri
ver någon flera verksamheter lämnas anmälan för varje särskild verksamhet. 

Anmälan görs senast två veckor Anmälan görs senast två veckor 
innan verksamhet som medför redo- innan verksamhet som medför an-
visningsskyldighet börjar eller över- miilningsplikt börjar eller övertas. 
tas. Vid ändring i förhållande som Vid ändring i förhållande som upp-
upptagits i anmälningshandling skall tagits i anmälningshandling skall 
skattemyndigheten underrättas in- skattemyndigheten underrättas in-
om två veckor. om två veckor. 

Skattemyndigheten beslutar om registrering och utfärdar särskilt bevis om 
verkställd registrering. Vid registreringen tilldelas den redovisningsskyldige 
ett registrcringsnummer. 

Skattemyndigheten kan, om sär
skilda skäl föreligger, besluta om re
gistrering även om den skattepliktiga 
omsättningen inte överstiger 200 000 
kr. 

16 Senaste lydelse 1986: 1289, jfr lydelsen enligt proposition 1989/90:000. 
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För att avgöra om redovisnings
skyldighet föreligger får skattemyn
digheten infordra uppgifter från nä
ringsidkare som inte har anmält sig 
för registrering. 

Föreslagen lydelse 

Registrering kl'arstår till dess skat
temyndigheten beslutar att den skall 
upphöra. 

För att avgöra om anmälningsplikt 
föreligger får skattemyndigheten in
fordra uppgifter från näringsidkare 
som inte har anmält sig för registre
ring. 

(Se vidare anvisningarna.) 

22 §17 

Den som är redm·isningsskyldig 
skall lämna uppgift (deklaration) för 
mervärdcskatt för varje verksamhet 
för vilken särskild registrering skall 
ske enligt 19 §. Deklaration lämnas 
för varje redovisningsperiod så 
länge redovisningsskyldig het förelig
ger. Redovisningsperiod omfattar 
två kalendermånader. Redovis
ningsperioder är januari och feb
ruari, mars och april, maj och juni, 
juli och augusti, september och ok
tober samt november och december. 

Kan det antas att ingående skatt 
för viss skattskyldig regelmässigt 
kommer att överstiga utgående skatt 
med minst 1 000 kronor varje månad 
kan skattemyndigheten besluta att 
redovisningsperiod tills vidare skall 
vara en kalendermånad. När sär
skilda skäl föreligger kan skattemyn
digheten för viss skattskyldig besluta 
att redovisningsperiod tills l'idare 
skall vara halvt eller helt beskatt-
ningsår. 

Den som är anmälningspliktig en
ligt 19 § eller som har registrerats en
ligt 19 § femte stycket skall lämna 
uppgift (deklaration) för mervärde
skatt för varje verksamhet för vilken 
särskild registrering skall ske. De
klaration lämnas för varje redovis
ningsperiod så länge registrering 
kl'arstår. Redovisningsperiod omfat
tar två kalendermånader. Redovis
ningsperioder är januari och feb
ruari, mars och april. maj och juni, 
juli och augusti, september och ok
tober samt november och december. 

Kan det antas att ingående skatt 
för viss skattskyldig regelmässigt 
kommer att överstiga utgående skatt 
med minst 1 000 kronor varje månad 
kan skattemyndigheten besluta att 
redovisningsperiod tills vidare skall 
vara en kalendermånad. 

Deklaration skall lämnas till skattemyndigheten i det län, där den skatt
skyldige registrerats, senast den 5 i andra månaden efter utgången av den 
rcdovisningsperiod som deklarationen avser, om ej annat följer av anvis
ningarna. Sker inbetalning av skatt enligt 42 § andra stycket i behörig ord
ning, anses deklarationen ha lämnats till skattemyndigheten den dag inbetal
ningskort eller försändelse som innehåller gireringshandling kommit in till 
postanstalt. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer medge att skattskyldig eller grupp av skattskyl
diga får lämna deklaration senare än som nu nämnts. 

Deklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett 
enligt fastställt formulär. 

Efter föreläggande skall deklaration lämnas även av den som inte enligt 
första stycket är deklarationsskyldig. 

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § lagen (1990:000) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter gäller i tillämpliga delar i fråga om deklaration för mer
värdeskatt. 

17 Med nuvarande lydelse avses lydelsen enligt proposition 1989/90:000. 
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Skattskyldig som inte är anmäl
ning.\pliktig enligt 19 §och inte heller 
registrerats enligt 19 §femte stycket 
skall redovisa 11tgående och ingående 
skatt i allmän .\jälwleklaration för be
skattning.~året. För sådan skattskyl
dig gäller i stället för bestämmelserna 
i första-sjätte styckena, 22 a-57 samt 
64 b-71 §§ bestämmelserna i lagen 
(1990:000) om .1jälvdek/aration och 
kontrolluppgifter, taxerings/agen 
(1990 :000) och uppbörds/agen 
(1953:272). Vad som i dessa lagar 
sägs om taxering skall gälla faststäl
lelse ar mervärdeskatt. 

(Se vidare anvisningarna.) 

49 §IH 

Överstiger ingående avdragsgill Överstiger ingående avdragsgill 
skatt enligt deklaration den ut- skatt enligt deklaration den ut-
gående skatten. återbetalar skatte- gående skatten, återbetalar skatte-
myndigheten det överskjutande be- myndigheten det överskjutande be-
loppet i den den mån kvittning icke loppet i den mån kvittning inte skett 
skett enligt 17 §åttonde stycket. enligt I 7 § nionde stycket. 

Överstiger skatt sorn skattskyldig betalat för viss redovisningsperiod skatt 
som fastställts eller anses fastställd, återbetalar skattemyndigheten det över
skjutande beloppet. 

Den som i annat fall får nedsättning i eller befrielse från skatt som avkrävts 
honom, återfår av skattemyndigheten vad han betalat för mycket. 

Står den skattskyldige i skuld för mervärdeskatt, har han vid återbetalning 
enligt första, andra eller tredje stycket rätt att återfå bara vad som överstiger 
skulden och avgifter som belöper på denna. I lagen ( 1985: 146) om avräkning 
vid återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begrän
sar rätten till återbetalning. 

Fordran på överskjutande ingående skatt får ej särskilt överlåtas eller ut
mätas. 

I övrigt gäller uppbördslagens (1953:272) bestämmelser om restitution av 
skatt i tillämpliga delar beträffande återbetalning av mervärdeskatt. 

51 §19 

Följande beslut av skattemyndighet får överklagas hos länsrätten: 
1. beskattningsbeslut i fråga som kan ha betydelse för beskattningen, 
2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut, 
3. beslut enligt 19 §fjärde stycket 3. beslut enligt 19 § fjärde och 

i fråga om registrering. samt femte styckena i fråga om registre

4. beslut om skattskyldighet. re
dol'isningsskyldighet, restavgift eller 
anstånd med att lämna deklaration 
eller betala skatt. 

Följande beslut får inte överklagas: 
I. beslut om skatterevision. samt 

ring, samt 
4. beslut om skattskyldighct, re

stavgift eller anstånd med att lämna 
deklaration eller betala skatt. 

18 Senaste lydelse 1986:1289, jfr lydelse enligt proposition 1989i90:000. 
19 Med nuvarande lydelse avses lydelsen enligt proposition 1989/90:000. 
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2. skattemyndighetens beslut i fråga om föreläggande av vite. 
Skattemyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag överklagas hos riks

skatteverket. Riksskattcverkets beslut får inte överklagas. 

Införsel Import 

58 §20 

Införs annan skattepliktig vara än Införs annan skattepliktig vara än 
värme eller elektrisk kraft till landet värme, kyla eller elektrisk kraft till 
skall skatt erläggas till tullmyndig- landet skall skatt erläggas till tull-
het. Tullagen (1987:1065) gäller i myndighet. Tullagen (1987:1065) 
fråga om skatten om regeringen inte gäller i fråga om skatten om rege-
förordnar annat. ringen inte förordnar annat. Be-

Bestämmelserna i 7 § första och stämmelserna i 7, 8 och 13 §§gäller i 
andra styckena samt 8 § gäller i till- tillämpliga delar i fråga om import 
lämpliga delar i fråga om införsel. av vara. 

Skyldighet att erlägga skatt förelig
ger dock inte för trycksak som är tull
fri enligt tulltaxelagen (1987:1068) 
och framkallad eller enbart expone
rad mikrofilm, när varan införts till 
la11det som gåva eller annars uta11 ve
derlag, samt spritdryck, vin eller 
starköl och tobaks vara vid i11f örsel i 
landet i den ordning som avses i 18 § 
4, 6 eller 7 lagen (1977:293) om han
del med drycker eller i I § andra 
stycket lage11 (1961 :394) om tobaks
skatt. 

(Se vidare anvisningarna.) 

59 §21 

Mervärdeskatt utgår med 11itto11 
procem av beskattni11gsvärdet. För 
mo11tering~färdigt hus utgår dock 
skatten med elva och fyra tiondels 
procent av beskatt11i11gsviirdet. 

Beskattni11gsvärdet är lika med Vid import av vara är beskatt-
tullvärdet med tillägg av tull samt ningsvärdet lika med tullvärdet med 
annan statligavgift eller skatt, mer- tillägg av tull samt annan statlig av-
värdeskatte11 inbegripen. gift eller skatt än mervärdeskatt. 

Vid bestämmande av beskattningsvärdet i fall som avses i 15 § lagen 
(1987:1069) om tullfrihet m.m. iakttas att, om varan 

reparerats i utlandet, beskatt- reparerats i utlandet, heskatt-
ningsvärdet är lika med det belopp ningsvärdet är lika med det belopp 
som betingats för reparationen med som betingats för reparationen med 
tillägg som i a11dra stycket sägs, tillägg som i första stycket sägs, 

bearbetats på annat sätt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige förtullat 
material, avdrag får medges för vad som i annan ordning belagts med mer
värdeskatt. 

tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan 
liknande svensk prestation, avdrag får medges för värdet av sådant arbete 
eller sådan prestation. 

zu Senaste lydelse 1989: 1027. 
21 Senaste lydelse 1987: 1236. 
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60 § 
Vid import av sådan skattepliktig 

tjänst som anges i tredje stycket skall. 
om an11at inte sägs i femte stycket, 
mervärdeskatt erläggas av den som 
importerar tjänste11. 

Med import av tjä11st avses att en 
tjä11st som skall tillgodogöras i11om 
landet tillha11dahålls av en utländsk 
företagare som inte är skattskyldig 
här i landet. 

Skatt enligt denna paragraf skall 
endast erläggas för 

I. reklamtjänst, 
2. datatjänst och tillhandahållande 

av i11f ormation, 
3. tjänst avseende fastighet i Sve-

rige, 
4. skrivtjänst, 
5. översättningstjänst, 
6. upplåtelse eller överlåtelse av 

rätt till patent, nyttjanderätt till kon
struktion eller uppfinning, som avser 
skattepliktig vara, mö11sterrätt, varu
märkesrätt, rätt som omfattas av la
gen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk eller 
av lagen ( 1960:730) om rätt till foto
grafisk bild samt rätt att utnyttja sys
tem eller program för automatisk da
tabehandling, 

7. kontroll eller analys av vara, 
8. annan tjänst av ekonomisk, juri

disk. administrativ eller därmed jäm
förlig art, 

9. förmedling av sådan tjänst som 
avses ovan. 

Skatten skall erläggas med det be
lopp som skulle ha utgjort utgående 
skatt för säljaren om denne hade varit 
skattskyldig för ornsältningen. 

Skatt enligt denna paragraf skall 
inte erläggas 

I. av kommun eller av statlig myn
dighet som inte omfattas av beslut en
ligt 18 a §första stycket, 

2. av den som är skattskyldig enligt 
2 §för annat än import av tjänst och 
som vid motsvarande förvärv inom 
landet skulle ha haft rätt till avdrag 
med ett belopp som motsvarar hela 
den ingående skatte11, 

3. om importen sker i en verksam-
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het som inte är yrkesmässig och vär
det av den sammanlagda importen 
för beskattningsåret 30 000 kr. 

Vid redovisning enligt 5 §skall så
dan skattepliktig import av tjänst som 
till någon del sker för en skattepliktig 
verksamhet redovisas i denna verk
samhet. Annan skattepliktig import 
av tjämt skall vid redovisning enligt 
5 § anses utgöra en särskild verksam
het. 

Skattepliktig import av tjänst anses 
som skattepliktig omsättning. Den 
som skall erlägga skatt enligt denna 
paragraf skall alltid anmäla sig för 
registrering enligt vad som anges i 19 
.~ och skall lämna deklaration enligt 
22 §första stycket även om den skat
tepliktiga omsättningen för beskatt
ningsåret inte överstiger 200 000 kr. 

Skyldighet att erlägga skatt enligt 
denna paragraf medför inte rätt till 
avdrag för ingående skatt enligt 17 §. 
A1'.1-er erlagd skatt import av tjänst 
som defris är hänförlig till skatteplik
tig verksamhet får dock avdrag enligt 
17 §göras efter uppdelning efter skä
lig grund om inte annat följer av 18 § 
tredje stycket. 

Skyldighet att bevara underlag en
ligt 24 § andra stycket gäller inte för 
den som importerar skattepliktig 
tjämt i verksamhet som inte är yrkes
mässig. 

73 § 
Utgående mervärdeskatt räknas icke som intäkt och ingående sådan skatt 

icke som kostnad vid inkomsttaxeringen. 
Har mervärdeskatt likväl medräk- Har mervärdcskatt likväl medräk-

nats vid inkomstredovisningen anses 
skatten i den mån den betalats till 
staten som sådan speciell skatt, för 
vilken avdrag får åtnjutas vid in
komsttaxeringen enligt kommunal
skattelagcn. Till följd härav utgör 
återbetalad. avkortad eller avskri
ven mervärdeskatt. för vilken av
drag medgivits vid inkomsttaxe
ringen. skattepliktig intäkt vid in
komsttaxeringen. För skattskyldig 
som icke är redovisningsskyldig ut
gör dock utgående mervärdeskatt in
täkt och ingående sådan skatt kost-

nats vid inkomstredovisningen anses 
skatten i den mån den betalats till 
staten som sådan speciell skatt. för 
vilken avdrag får åtnjutas vid in
komsttaxeringen enligt kommunal
skattelagen. Till följd härav utgör 
återbetalad, avkortad eller avskri
ven mcrvärdeskatt. för vilken av
drag medgivits vid inkomsttaxe
ringen. skattepliktig intäkt vid in
komsttaxeringen. 
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nad vid inkomstredovisningen enligt 
ko mm unals ka ttelagen. 

Föreslagen lydelse 

Har f1terföring av mervärdeskatt gjorts enligt 15 §femte eller sjätte stycket 
riiknas det återförda beloppet. i den mån det har betalats till staten, som 
driftkostnad vid beräkning av inkomst av fastighet eller rörelse enligt kom
munalskattclagen. 

Anvisningar 

till 1 §22 

Vad som enligt denna lag förstås med omsättning anges i punkt 2 av anvis
ningarna till 2 §. 

Mervärdeskatt utgår inte vid ex
port om regeringen ej särskilt förord
nat att skall skall erläggas. 

Mervärdeskatt utgår inte vid ex
port. 

till 2 § 
1. 23 Verksamhet anses som yrkes- 1. Verksamhet anses som yrkes-

miissig när inkomsten därav utgör mässig när inkomsten därav utgör 
skattepliktig intäkt av jordbruks/as- skattepliktig intäkt av näringsverk
tighet, av annan fastighet eller m· rö- samhet enligt kommunalskattelagen 
ref se enligt kommunalskattelagen ( 1928:370) samt när verksamheten 
( 1928:370). Som yrkesmässig verk- avser upplåtelse av avverkningsrätt 
samhet räknas även omsättning av och avyttring av skogsprodukter i 
vara från fastighet som avses i 24 .~ 2 fall som avses i 25 § 2 mom. tredje 
mom. kommunalskattelagen eller 2 stycket lagen (1947:526) om statlig 
§ 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 
inkomstskatt, uthyrning enligt 2 § Som yrkesmässig verksamhet räk-
fjärde stycket av sådan fastighet. nas även omsättning av vara från fas-
upplåtelsc av avverkningsrätt och tighet som avses i 5 § andra och 
avyttring av skogsprodukter i fall tredje styckena kommunalskattela-
som avses i punkt 4 tredje stycket av gen eller 2 § 7 mom. lagen om statlig 
anvisningarna till 35 § kommunal- inkomstskatt, uthyrning enligt 2 § 
skatte/agen samt annan verksamhet i tredje stycket av sådan fastighet samt 
vilken varor eller tjänster omsätts annan verksamhet i vilken varor el-
undcr rörelseliknande former. ler tjänster omsätts under närings

verksamhetsliknande former, allt om 
den skattepliktiga omsättningen för 
beskattningsåret ö1•erstiger 30000 kr. 

Den som yrkesmässigt omsätter 
tjänst som a\'ses i JO.~ första stycket 2 
eller 4 anses bedriva yrkesmässig 
byggnadsverksamhet. Sådan verk
samhet omfattar även tjänst som den 
skattskyldige utför eller låter utföra 
på fastighet som för honom !I/gör la
gertillgång i förvärvskällan rörelse 
enligt kommunalskattelagen. Som la
gertillgång i byggnads1·erksamhet 
skall dock enligt denna lag ej räknas 
fastighet som avses i 24 § 2 mom. 
kommwzalskattelagen och som av 
den skattskyldige swdig1•arande bru-

~~ Senaste lydelse 1979: 1190. 
~3 Senaste lydelse 1989: 1027 
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kas som bostad eller för f ritidsända
mål. 

Försäljning av inventarier. mate
ria\, avfallsprodukter eller liknande 
varor i verksamhet som icke medför 
skattskyldighet anses ej som yrkes
mässig. Som yrkesmässig anses dock 
försäkringsföretags omsättning av 
vara som övertagits i samband med 
skadereglering och finansierings
företags omsättning av vara som en
ligt köpeavtal återtagits av företa
get. Som yrkesmässig anses alltid 
omsättning av vara som vid förvärvet 
eller införseln har varit undantagen 
från skalleplikt enligt 8 .9 1. Skatt
skyldigs försäljning av personbil el
ler motorcykel anses som yrkesmäs
sig. endast om rätt till avdrag för in
gående skatt som hänför sig till den 
skattskyldiges förvärv av fordonet 
har förelegat. 

Föreslagen lydelse 

Som yrkesmässig verksamhet räk
nas även av ägaren utförda arbeten 
på fastighet som hos honom utgör 
tillgång i annan verksamhet än sådan 
näringsverksamhet som medför 
skattskyldighet enligt denna lag om 
de nedlagda lönekostnaderna, däri 
inräknat sociala avgifter, för arbe
tena för beskattningsåret överstiger 
500000 kr. Vad som nu sagts gäller 
även fastighet som utgör tillgång i 
verksamhet som bedrivs under nä
ringsversamhetsliknande former. 

Försäljning av inventarier, mate
rial, avfa\\sprodukter eller liknande 
varor i verksamhet som inte medför 
skattskyldighet anses inte som yrkes
mässig. Som yrkesmässig anses dock 
försäkringsföretags omsättning av 
vara som övertagits i samband med 
skadereglering och finansierings
företags omsättning av vara som en
ligt köpeavtal återtagits av företa
get. 

Om en arbetsgivare tillhandahåller 
kost åt personal i en verksamhet som 
i övrigt inte medför någon skattskyl
dighet räknas detta som yrkesmässig 
verksamhet först om saluvärdet av 
den tillhandahållna kosten för be
skattningsåret överstiger 30000 kr. 

Skattskyldigs försäljning av per
sonbil eller motorcykel anses som 
yrkesmässig. endast om rätt till av
drag för ingående skatt som hänför 
sig till den skattskyldiges förvärv av 
fordonet har förelegat. 

Utgivning av program eller katalog för verksamhet som ej medför skatt
skyldighet anses icke som yrkesmässig. 

Utländsk företagare anses bedriva yrkesmässig verksamhet här i landet 
även när han omsätter varor som han lagt i lager eller förvärvat inom eller 
infört till landet för leverans efter montering. installation eller annan tjänst 
eller inom landet tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst. 

Föreligger skattskyldighet för utländsk företagare, som icke är bosatt eller 
icke stadigvarande vistas här i landet eller, om fråga är om juridisk person, 
icke har fast driftställe här i landet, skall företagaren företrädas av en av 
skattemyndigheten godkänd representant. Sådan representant skall enligt 
fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för 
redovisningen av skatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar 
och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt en
ligt denna lag. Skattemyndigheten kan kräva. att säkerhet skall ställas för 
skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas 
tillgängligt hos representanten. 
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Verksamhet som s1a1en eller kom
mun bedriver för alt uteslU/ande till
godose eget behov räknas som yrkes
mässig endast när den drives i bolags
/orm eller liknande. Detta gäller även 
vid ekonomiskt samgående mellan 
s1a1en och kommun eller mellan 
kommuner för verksamhet som avser 
1·isst gemensamt ändamål. Med kom
m1m förstås även landstingskom
mun. 

Bedri1•er staten, kommun eller 
kommuner Far för sig eller gemen
samt verksamhet som icke uteslu
tande tillgodoser egna behol', räknas 
verksamheten, när den ej drives i bo
lags/orm eller liknande, som yrkes
mässig till den del den avser annat än 
egna behov. om ej anna/ följer av el
fte eller tre/tonde stycket. Som yrkes
mässig verksamhel anses all1id sta
tens järnvägars befordran av varor, 
postverkets befordran av varor i dili
gensrörelsen sam/ postverkets be
fordran av postpaket och gruppkors
band. Som yrkesmässig verksamhel 
anses vidare alltid kommuns omsätt
ning eller ianspråktagande för eget 
behov av elektrisk kraft, värme samt 
gas och annat briinsle för uppvärm
ning eller energialstring. va/ten sam/ 
transport i samband med renhållning 
eller omhändertagande och förstö
ring m· rnra. 

Föreslagen lydelse 

Med kommun förstås i denna lag 
primärkommun eller landstingskom
mun. 

En slatlig myndighets eller en 
kommuns verksamhet skall anses 
som yrkesmässig, oberoende av om 
verksamheten bedrivs med vinstsyfte 
eller ej. 

En statlig myndighets eller en 
kommuns tillhandahållande av skat
tepliktiga varor eller tjänster skall 
inte anses som yrkesmässig verksam
het om tilllzandahållandet sker som 
eu led i en myndighetsutövning. Som 
yrkesmässig skall dock alltid anses 
verksamhet som innebär tillhanda
hållande av teletjänster och offentliga 
distribwions- och servicetjänster. 
Vad som nu sagts gäller ävn en kyrk
lig kommuns tillhandahållanden. 

Verksamhet som bedrivs av en 
statlig myndighet, som inte omf alfas 
av beslut enligt 18 a § första stycket, 
eller av en kommun räknas inte som 
yrkesmässig till den del verksamhe
ten bedrivs för alt tillgodose myndig
hetens eller kommunens eget behov. 
Verksamhet som staten eller kom
mun bedrirer i bolags/orm eller lik
nande anses som yrkesmässig även 
om den avser alt tillgodose statens el
ler kommunens eget behov. 
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Om särskilda skäl föreligger kan 
regeringen förordna att statlig verk
samhet, som avser eget behov och 
som ej enligt sjunde eller åttonde 
stycket är all anse som yrkesmässig, 
tills vidare skall anses utgöra yrkes
mässig verksamhet. 

Verksamhet som medlem i sameby 
utför enligt rennäringslagen 
( 1971 :437) för samebyns räkning an
ses ej som yrkesmässig. 

Verksamhet som utövas vid offent- · 
liga bibliotek, i·etenskapliga imtitu
tioner och därmed jiimförliga inrätt
ningar räknas som yrkesmässig, till 
den del den bedrivs i konkurrens med 
näringsverksamhet som medför 
skattskyldighet enligt denna lag. 

Fastighetsägare, som avyttrar fas
tighet eller del därav för vilken han 
medgivits skattskyldighet enligt 2 § 
fjärde stycket, skall om han fortsät
ter uthyrnings- eller upplåtelseverk
samheten efter försäljningen vara 
skattskyldig härför till dess han från
träder fastigheten. 

Som yrkesmässig verksamhet räk
nas inte omsättning av 

I) vara eller tjänst i kommunal el
ler landstingskommunal verksamhet 
som är inrättad för att ombesörja 
barnomsorg, ungdomsl'ård. sjuk
vård, hiilsovård, äldreomsorg, sär
skilda omsorger om psyki5kt utveck
lingsstörda eller annan social om
i,årdnad, 

2) vara, som tillverkats eller tjänst 
som wförts som ett led i undervis
ningen i en annan gymnasieskola än 
en där jordbruk, skogsbruk eller 
trädgårdsnäring bedrivs, när varan 
eller tjänsten tillhandahålls av huvud
mannen, 

3) vara eller tjänst i en av en ideell 
förening bedriven verksamhet. när 
inkomsten därav utgör sådan in
komst av rörelse för vilken för
eningen är frikallad från skattskyl
dighet enligt 7 § 5 mom. lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt. 

Föreslagen lydelse 

Fastighetsägare, som avyttrar fas
tighet eller del därav för vilken han 
medgivits skattskyldighet enligt 2 § 
tredje stycket, skall om han fortsät
ter uthyrnings- eller upplåtelseverk
samheten efter försäljningen vara 
skattskyldig härför till dess han från
träder fastigheten. 

Som yrkesmässig verksamhet räk
nas inte omsättning av 

J) vara eller tjänst i en av en ideell 
förening bedriven verksamhet, när 
inkomsten därav utgör sådan in
komst av näringsverksamhet för vil
ken föreningen är frikallad från 
skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. la
gen om statlig inkomstskatt, 

2) tjänst som avser gravöppning 
och gravskötsel, när tjänsten tillhan
dahålls av hw,udmannen för allmän 
begravningsplats. 
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2. 24 Med omsättning förstås enligt denna lag att vara levereras i samband 
med försäljning, att tjänst utförs eller förmedlas (tillhandahålls) mot veder
htg, att betalning uppbärs i förskott eller a conto för beställd vara eller tjänst 
samt att vara eller tjänst uttas. Med försäljning eller tillhandahållande lik
ställs byte. Med uttag förstås att 

a) vara tas i anspråk av den skattskyldige eller överlåts utan vederlag eller 
mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet, när rätt till avdrag 
för ingående skatt som hänför sig till den skattskyldiges förvärv av varan har 
förelegat, 

b) vara överförs från verksamhetsgren som medtör skattskyldighet till 
verksamhetsgren som ej medför skattskyldighet, 

c) skepp, fartyg eller luftfartyg el
ler del, tillbehör eller utrustning där
till, som vid förvärvet eller införseln 
har undantagits från skatteplikt enligt 
8 § l, tas i anspråk för ändamål som 
ej berättigar till sådant undantag, 

d) tjänst, som även på annat sätt 
yrkesmässigt omsätts i verksamhet, 
utförs eller tillhandahålls av den 
skattskyldige för egen eller annans 
räkning utan vederlag eller mot ve
derlag som understiger det allmänna 
saluvärdet, om ej annat följer av 
andra stycket, 

e) tjänst i yrkesmässig byggnads
verksamhet av annan än den skatt
skyldige tillförs fastighet som inne
has eller nyttjas av den skattskyldige 
för annat ändamtll än stadigmrande 
bruk i byggnadsverksamheten, 

f) personbil, som utgör anlägg
nings- eller omsättningstillgång hos 
den som är skattskyldig för omsätt
ning av sådant fordon, eller annan 
vara. som utgör omsättningstillgång 
i skattskyldigs verksamhet. utnyttjas 
av den skattskyldige eller annan för 
privat bruk, när värdet av det pri
vata utnyttjandet är mer än ringa. 

c~senastc lydelse 1989: 1027. 

17 Riksdagen 1989190. I sam/. Nr/ I/ 

c) tjänst, som även på annat sätt 
yrkesmässigt omsätts i verksamhet, 
utförs eller tillhandahålls av den 
skattskyldige för egen eller annans 
räkning utan vederlag eller mot ve
derlag som understiger det allmänna 
saluvärdet, om inte annat följer av 
tredje stycket, 

d) sen·eringstjänst utförs eller till
handahålls av den skattskyldige för 
egetz eller antzatzs räktzitzg utan veder
lag eller mot vederlag som understi
ger det allmänna saluvärdet, 

e) tjänst i yrkesmässig byggnads
verksamhet av annan än den skatt
skyldige tillförs fastighet som hos 
honom 11tgör lagertillgång i förvärvs
källu hiinf örlig till näringsverksam
het enligt kommunalskattelagen om 
inte annat framgår av sjunde stycket. 

f) byggnads- eller anläggningsar
beten eller annan tjänst på fastighet 
av den skattskyldige lltförs i verk
samhet som enligt punkt 1 tredje 
stycket räknas som yrkesmässig, 

g) personbil, som utgör anlägg
nings- eller omsättningstillgång hos 
den som är skattskyldig för omsätt
ning av sådant fordon, eller annan 
vara, som utgör omsättningstillgång 
i skattskyldigs verksamhet, utnyttjas 
av den skattskyldige eller annan för 
privat bruk, när värdet av det pri
vata utnyttjandet är mer än ringa. 

Till uttag hiinf örs dock inte en 
kommuns ianspråktagande av egna 
varor eller tjänster för eget behov. 
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Omsättning enligt första stycket 
d) anses ej föreligga, om tjänst som 
uttas avser nyttjande av personbil el
ler motorcykel, som har förhyrts för 
annat ändamål än yrkesmässig åte
ruthyrning. Utför skattskyldig själv 
tjänst för egen räkning anses omsätt
ning enligt första stycket d) föreligga 
endast om han i samband med tjäns-

Föreslagen lydelse 

Detsamma gäller en statlig myndig
hets ianspråktagande, om myndighe
ten inte omfattas av beslut enligt 18 a 
§. Sådan tjänst som avses i första 
stycket d) anses dock som uttag även 
då den skattskyldige är kommun eller 
statlig myndighet som inte omfattas 
av beslut enligt 18 a §första stycket. 

Omsättning enligt första stycket c) 
anses inte föreligga, om tjänst som 
uttas avser nyttjande av personbil el
ler motorcykel, som har förhyrts för 
annat ändamål än yrkesmässig åte
ruthyrning. Utför skattskyldig själv 
tjänst för egen räkning anses omsätt
ning enligt första stycket c) föreligga 
endas: om han i samband med tjärn;-

ten tar ut vara av mer än ringa ten tar ut vara av mer än ringa 
värde. värde. 

Som omsättning anses ej uttag av 
vara, som utgör omsättningstillgång, 
för användning i verksamhet som 
medför skattskyldighet. 

Som omsättning anses inte heller 
skadevållandes avhjälpande av 
skada. Ersättning som erhålles för 
annat omhändertagande, än sådant 
som sker i samband med förstöring 
av vara anses inte som omsättning för 
mottagaren. 

Kommuns iampråktagande för 
eget behov av sådan vara eller tjänst 
som avses i punkt 1 åttonde stycket 
sista meningen wgör inte omsättning 
enligt denna lag. 

Som omsättning anses inte uttag 
av vara eller tjänst för användning i 
verksamhet som för den skattskyl
dige medför skattskyldighet. 

Som omsättning anses inte heller 
skadevållandes avhjälpande av 
skada. 

Med personbil förstås enligt denna lag även lastbil med skåpkarosseri och 
buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. 

Bestämmelserna i första stycket e) 
gäller inte i·id uttag ai· tjänst som ut
förs på sådan fastighet som avses i 5 
.~ andra och tredje styckena kommu
nalskattelagen, om fastigheten av den 
skattskyldige själv stadigvarande 
nyttjas som bostad eller för fritidsän
damål. 

Som sådan tjänst på fastighet som 
avses i första stycket f) räknas även 
m• fastighetsägaren utförd tjänst som 
inm'.fattar ritning, projektering, kon
struktion eller därmed jämförlig 
tjänst och som avser egen fastighet. 

Som omsättning enligt första 
stycket e) och f) räknas inte lokal
städning, fönsterputsning, renhåll-
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ning och annan sedvanlig fastighets
skötsel samt administrativa tjä11ster 
som den skattskyldige utför eller låter 
utföra på egna fastigheter. 

till 2 a §25 

Bestämmelserna i tredje stycket Bestämmelserna i tredje stycket 
2, 3, 5--8 eller 13 gäller endast när 2, 3, 5, 7-9 eller 11-15 gäller endast 
tjänsten avser verksamhet som upp- när tjänsten avser verksamhet som 
dragsgivaren bedriver i utlandet och uppdragsgivaren bedriver i utlandet 
som skulle ha medfört skattskyldig- och som skulle ha medfört skattskyl-
het om den utövats här i landet. dighet om den utövats här i landet. 

Bestämmelserna i sjätte stycket tillämpas inte i de fall när köparen är bo
satt i Danmark, Finland eller Norge. Vid leverans till sådan köpare av vara 
eller grupp av varor som normalt utgör en helhet och med ett försäljnings
pris, exklusive mervärdeskatt, om minst I 000 kronor anses dock leveransen 
ha skett genom export under förutsättning att varan i nära anslutning till le
veransen av köparen har införts till Danmark, Finland eller Norge och att 
mervärdeskatt eller motsvarande allmän omsättningsskatt har erlagts vid in
förseln enligt tullräkning eller motsvarande handling. 

till 5 §26 

Med verksamhet förstås förvärvs-
källa enligt kommunalskattelagen 
( 1928:370). 

Med ingående skatt avses även skatt som enligt 16 § fjärde eller femte 
stycket har upptagits i faktura eller intyg. 

till 8 §27 

Som yrkesmässig sjöfart anses 
även tra11sport med skepp al' eget 
gods. U11da11taget för skepp gäller 
inte sådan farkost, för vilken förflytt
ningen är av underordnad betydelse i 
förhållande till lmvuduppgiften. 
Flodspruta, pontonkran, flytdocka 
och annan till tulltaxenr 89.05 tull
taxelagen (1987:1068) hänförlig far
kost än bärg11i11gsfartyg utgör skatte
pliktig vara. 

U11dantaget för skepp för yrkes
mässigt fiske gäller alla skepp, som 
säljs eller införs för att anl'ä11das vid 
sådant fiske, oavsett om skeppet är 
särskilt anordnat för detta ä11damål 
eller inte. Undantaget för fartyg för 
livräddni11g, gäller endast såda11t far
tyg som ställes till förfogande för 
Svenska sällskapet för räddning af 
skepps brutne. 

25 Senaste lydelse 1988: 1152. 
26 Senaste lydelse 1979:304. 
27 Senaste lydelse 1989:1027. 

1. Med sjukvård förstås åtgärder 
för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador, 
om åtgärderna avser vård tillhanda
hållen vid sjukhus eller andra inrätt-
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ningar som drivs av det allmänna, av 
enskild efter särskilt tillstånd eller av 
annan enskild med motsvarande 
vårdverksamhet. Som sjukvård skall 
även ames vård, som tillhandahålls 
av någon med särskild legitimation 
att utöva yrke inom sjukvården. Så
dan vård, som kan berättiga till sjuk-
1•årdsersättning enligt lage11 
( 1962:381) om allmän försäkring, 
skall alltid a11Ses som sjukvård e11ligt 
denna lag. Vad som nu angetts om 
.1jukvård gäller även tandvård. 

Som ett led i sjukvård respektive 
tandvård skall även anses kontroll el
ler analys av prov som tagits som ett 
led i läkarundersökning eller annan 
sjukvård samt tillhandahållande av 
de111altek11isk produkt eller av tjä11St 
på sådan, 11är produkten eller tjäns
ten tillha11dahålls tandläkare, dental
tekniker eller den för rilken produk
ten iir a1•sedd. 

Angående tillhandahållande av 
läkemedel är föreskrivet i 8 § 14). 

Som huvudman anses den som be
dril•er sjukvården eller tand1•årde11. 

Undantaget i denna punkt avser 
inte dj11r.1jukvård. 

2. Med social omvårdnad förstås 
tillhundalulllande av varor och tjäns
ter som ett led i offentlig eller pril>at 
verksamhet inrättad för att ombe
sörja barnomsorg, äldreomsorg, sär
skilda omsorger om psykiskt in
gsstörda och annan social omsorg. 

Som huvudman anses den som be
driver den sociala omvårdnaden. 

3. Undantaget för utbildning om
fattar endast huvudmannens tillhan
dahålla11de ai• 1•aror eller tjä11Ster åt 
den som åtnjuter utbild11inge11. 

Undantaget för urbildning omfat
tar inte sådan 11tbild11ing som säljare 
eller uthyrare anord11ar i samband 
med tillhandahållande av skatteplik
tig vara eller tjänst. 

4. Med bank- och finansierings
tjiinster avses inte notariatverksam
het, inkassotjänster, uthyrning av 
f örvaringslltrymme eller finamie
ringsf öretags omsättning av vara som 
enligt köpeavtal återtagits av företa
get. 
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5. Med försäkringstjänster avses 
även sådana tjänster hänförliga till 
återförsäkringsverksamhet samt så
dana tjänster wförda av försiikrings
mäklare eller annan sådan f örmed
/are. Undantaget för försäkrings
tjänster avser inte f örsäkringsföretags 
omsätlning av vara som övertagits i 
samband med skadereglering. 

6. Undantaget från skatteplikt en
ligt 8 §första stycket 5 gäller 

a) sådant alster av bildkonst som 
ägs av upphovsmannen eller dennes 
dödsbo, 

b) upplåtelse och överlåtelse av 
rät1ighet som omfattas av I, 4 och 
5 §§ lagen (1960:729) om upphovs
rätt till litterära och konstnärliga verk 
under förutsättning all den som på så 
sätt förfogar över verket är upphovs
mannen eller dennes dödsbo, 

c) utövande konstnärs framfö
rande av ett litterär eller konstnärligt 
verk, 

d) tillhandahållande av biograf-, 
teater-, opera- och balettföreställ
ningar, 

e) biblioteksverksamhet i form av 
tillhandahållande av böcker, tidskrif
ter, tidningar, ljudupptagningar, als
ter av bildkonst och motsvarande 
samt bibliografiska upplysningar, 

f) arkivverksamhet i form av för
varing och tillhandahållande av ar
kivhandlingar och uppgifter därur, 

g) museiverksamhet i form av ut
ställning för allmänheten samt till
handahållande al' föremål för utställ
ning. 

Undantaget enligt b) omfattar 
dock inte 

rätt till översättning, 
rätt till reklamalster, 
rätt till film, videogram eller annan 

för återgivning gjord jämförlig in
spelning som avser information, 

rätt till system eller program för 
automatisk databehandling. 

Undantaget enligt c) gäller även 
tillhandahållande m· rätt att använda 
ljud- och bildupptagning av sådant 
framförande som anges där. 

7. Med fastighet förstås även del av 
fastighet. 
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Undantaget för allmän nyhetstid
ning gäller sådan publikation av 
dagspresskaraktär som normalt ut
kommer med minst ett nummer 
varje vecka. 

Undantaget för periodisk publika
tion under 6 gäller svenskt och ut
ländskt alster av angivet slag, som 
enligt utgivningsplan utkommer 
med normalt minst fyra nummer om 
året. Till sammanslutning med hu
vudsakligt syfte att verka för idrotts
ligt ändamål hänföres endast sam
manslutning som är ansluten till Sve
riges riksidrottsförbund eller 
Svenska korporationsidrottsförbun
det eller är representerad inom Sve
riges olympiska kommitte. Som för
svarsfrämjande sammanslutning 
räknas endast sammanslutning som 
anges i 1 § kungörelsen (1970:301) 
om frivillig försvarsverksamhet eller 
som har till uppgift att stödja hem
värnets verksamhet. 

Undantaget för mynt gäller inte 
guldmynt präglade efter den I ja
nuari 1967 som omsätts efter sitt me
tallvärde. 

Föreslagen lydelse 

Undantaget från skatteplikt enligt 8 
§första stycket 6 gäller även tilllzan
dahållande av gas, vatten, elektricitet 
och värme som sker som ett led i fas
tighetsupplåtelsen. Detsamma gäller 
tillhandahållande av nätutrustning 
för radio- ocl! televisionssändningar. 

8. Undantaget för allmän nyhets
tidning i 8 §första stycket 9 gäller så
dan publikation av dagspresskarak
tär som normalt utkommer med 
minst ett nummer varje vecka. Un
dantaget gäller även tillhandahål
lande av sådan tidning i form av ra
diotidning och sådan ljudinspelning 
som till sitt innehåll och med hänsyn 
till omständigheterna i övrigt är att 
jämställa med allmän nyhetstidning. 

9. Undantaget för periodisk pub
likation i 8 §första stycket 10 gäller 
svenskt och utländskt alster av angi
vet slag, som enligt utgivningsplan 
utkommer med normalt minst fyra 
nummer om året. Till sammanslut
ning med huvudsakligt syfte att 
verka för idrottsligt ändamål hän
föres endast sammanslutning som är 
ansluten till Sveriges riksidrottsför
bund eller Svenska korporationsid
rottsförbundet eller är represente
rad inom Sveriges olympiska kom
mitte. Som försvarsfrämjande sam
manslutning räknas endast samman
slutning som anges i 1 § kungörelsen 
(1970:301) om frivillig försvarsverk
samhet eller som har till uppgift att 
stödja hemvärnets verksamhet. 

Vad som sägs i punkten 8 angå
ende ljudinspelning gäller även här 
avsedda publikationer. 

10. Med rätt till tillgodogörande av 
naturtillgång förstås i 8 § andra 
stycket avverkningsrätt och annan 
jämförlig rättighet, rätt att ta jord, 
sten eller annan naturprodukt samt 
rätt till jakt, fiske eller bete. 
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till 14 §28 

I vederlaget eller saluvärdet inräk
nas mervärdeskatt och annan statlig 
skatt eller avgift. 

I vederlaget. saluvärdet eller in
köpsvärdet inräknas varje annan 
statlig skatt eller avgift än mervärde
skatt. 

Med vederlag avses vid omsättning mot kontant betalning den erhållna 
likviden minskad med rabatt som direkt avgår från likviden och vid annan 
omsättning det pris som överenskommits vid avtalets ingående enligt utfär
dad faktura eller annan handling. I vederlaget skall inräknas avbetalningstil
lägg och varje annat pristillägg som skall erläggas av köparen enligt avtalet 
utom ränta. 

Vid beräkning av beskattningsvärde eller skattepliktig omsättning får av
drag icke göras för s.k. villkorlig rabatt som utgårvid betalning inom viss tid. 
Ej heller får avdrag göras för diskonto vid diskontering av kundväxel. 

Vid omsättning som innebär att ny eller renoverad bilmotor lämnas till 
bestämt pris mot att en renoveringsbar bilmotor av samma slag tages i byte 
utan särskild värdering, skall i beskattningsvärdet icke inräknas något värde 
för den in bytta motorn. Vad nu sagts gäller även vid annan jämförlig omsätt
ning. 

Varas saluvärde bestämmes enligt ortens pris enligt samma grunder som 
föreskrives i kommunalskattelagen. · 

Vid sådan försäljning av vara i för
ening med varans inmontering i fas
tighet som ej utgör byggnads- eller 
anläggningsentreprenad och ej ingår 
såsom ett led i sådan entreprenad, ex
empelvis försäljning i förening med 
inmontering av enbart spis eller kyl
skåp, utgöres beskattningsvärdet av 
hela vederlaget. Uttages särskild er
sättning för inmonteringen, bestäm
mes beskattningsvärdet för denna del 
av vederlaget enligt vad som gäller 
för tjänst som ai•ser fastighet. Vid 
skattepliktig omsättning av in venta
rium eller annan tillgång som tillhör 
verksamhet utgöres beskattningsvär
det alltid av vederlaget eller saluvär
det eller, i fråga om monteringsfär
digt hus, 60 procent av vederlaget el
ler saluvärdet. 

Utgår gemensamt vederlag vid om
sättning av varor eller tjänster, för 
vilka olika regler för beskatmings
värdets bestämmande gäller eller av 
vilka en del icke är skattepliktiga, 
bestäms beskattningsvärdet genom 
uppdelning av vederlaget efter skä
lig grund. Motsvarande gäller salu
värde vid uttag. 

Utgår gemensamt vederlag vid 
omsättning av varor eller tjänster, av 
vilka en del ime är skattepliktiga, be
stäms beskattningsvärdet genom 
uppdelning av vederlaget efter skä
lig grund. Motsvarande gäller salu
värde vid uttag. 

Vid uttag av tjänst som avser fastighet anses saluvärdet motsvara summan 
av nedlagda kostnader jämte ränta på eget kapital och värdet av den skatt
skyldiges eget arbete. 

2~ Senaste lydelse 1985: 1116. 
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Med monteringsfärdigt hus förstås 
hus avsett för stadigvarande bruk, 
som för uppförande på fast grund le
vereras antingen i form av färdig
ställda byggnadselemellt, innefat
tande fullständig sats av bjälklags-, 
vägg- och takkonstruktioner, även 
med tillhörande beklädnads- och iso
leringsmaterial, samt byggnads
snickerier, eller på motsvarande sätt 
färdigmonterat. 

Vid omsättning enligt punkt 2 
första stycket/) av anvisningarna till 
2 § anses som beskattningsvärde ett 
belopp som överensstämmer med 
det schablonvärde som enligt 5 § Ja
gen (1984:668) om uppbörd av soci
alavgifter från arbetsgivare har fast
ställts i fråga om tillhandahållande 
av bilförmån åt anställd. 

Föreslagen lydelse 

Vid omsättning enligt punkt 2 
första stycket g) av anvisningarna till 
2 § anses som beskattningsvärde ett 
belopp som överensstämmer med 
det schablonvärde som enligt 5 § Ja
gen (1984:668) om uppbörd av soci
alavgifter från arbetsgivare har fast
ställts i fråga om tillhandahållande 
av bilförmån åt anställd. 

till 16 §29 

Faktura, avräkningsnota eller Faktura, avräkningsnota eller 
motsvarande handling skall utöver motsvarande handling skall utöver 
beskattningsvärde och skattebelopp beskattningsvärde och skattebelopp 
innehålla uppgift om utställarens innehålla uppgift om utställarens 
och mottagarens namn och adress och mottagarens namn och adress 
eller annan för identifieringen god- eller annan för identifieringen god-
tagbar angivelse, transaktionens art tagbar angivelse, transaktionens art 
samt platsen för varans mottagande. samt platsen för varans mottagande. 
I en sådan handling skall också an- I en sådan handling skall också an-
ges registreringsnumret för den som ges registreringsnumret för den som 
är redovisningsskyldig för omsätt- är skattskyldig för omsättningen. 
ningen. Skattemyndigheten får, när Skattskyldig som inte är registrerad 
det finns särskilda skäl, medge att enligt 19 §skall ange person- eller or
uppgift om registreringsnumret ute- ganisatiomnummer. Skattemyndig-
lämnas i en avräkningsnota som heten får, när det finns särskilda 
upprättas av köparen. Vid förvärv skäl, medge att uppgift om numret 
som avses i 17 § ~jätte stycket skall utelämnas i en avräkningsnota som 
handlingen innehålla uppgift om säl- upprättas av köparen. Vid förvärv 
jarens personnummer eller organi- som avses i 17 §åttonde stycket skall 
sationsnummer eller, om sådant handlingen innehålla uppgift om säl-
nummer saknas, en likvärdig upp- jarens personnummer eller organi
gift. sationsnummer eller, om sådant 

nummer saknas, en likvärdig upp
gift. 

till 17 §30 

Avdrag för ingående skatt skall Avdrag för ingående skatt skall 
styrkas av skattedebitering på in- styrkas av skattedebitering på in-
köpsfaktura, avräkningsnota eller köpsfaktura. avräkningsnota eller 
motsvarande handling. Detta gäller motsvarande handling. Detta gäller 
dock inte om säljaren enligt 16 § dock inte om säljaren enligt 16 § 
tredje stycket är undantagen från tredje stycket är undantagen från 

zg Senaste lydelse 1986: 1289. jf r lydelse enligt proposition l 989i90:000. 
30 S_enaste lydelse 1985: 1116. 
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skyldighet att på sådan handling 
ange skattens belopp och inte heller 
vid inköp från detaljhandeln, om ve
derlaget understiger 200 kronor. 
Rätt till avdrag för ingående skatt 
som anges i 17 § sjätte stycket före
ligger endast om köpehandlingen in
nehåller sådan uppgift som avses i 
anvisningarna till 16 § sista me
ningen. 

Föreslagen lydelse 

skyldighet att på sådan handling 
ange skattens belopp och inte heller 
vid inköp från detaljhandeln eller 
därmed jämförlig verksamhet, om 
vederlaget understiger 200 kronor. 
Rätt till avdrag för ingående skatt 
som anges i 17 § åttonde stycket före
ligger endast om köpehandlingen in
nehåller sådan uppgift som avses i 
anvisningarna till 16 § sista me-
ningen. 

Avdragsrätten för ingående skatt på driftkostnader för personbil eller mo
torcykel som utgör inventarium i skattskyldigs verksamhet eller som förhyrs 
för bruk i sådan verksamhet omfattar alla sådana kostnader oavsett om for
donet helt eller endast delvis används i verksamheten. Används personbil 
eller motorcykel, som har förhyrts för annat ändamål än yrkesmässig återut
hyrning, i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighet 
föreligger avdragsrätt för 50 procent av den ingående skatt som belöper på 
hyran. Avser ingående skatt i annat fall endast delvis sådant förvärv som om
fattas av avdragsrätten eller endast delvis verksamhet som medför skattskyl
dighet eller verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, skall be
loppet av den avdragsgilla ingående skatten bestämmas genom uppdelning 
efter skälig grund när annat ej följer av 18 § tredje stycket. 

Kan det styrkas att vid leverans av vara till skattskyldig här i landet skatt 
erlagts för utländsk ej skattskyldig leverantörs räkning vid varans införsel. 
föreligger avdragsrätt för köparen med belopp motsvarande den av tullmyn
digheten uttagna skatten, om avdragsrätt förelegat om köparen själv erlagt 
skatten. 

Avdragsrätten för ingående skatt på jordbruksarrende omfattar hela skat
ten, även om i arrendet ingår värdet av bostad. 

Finansieringsföretag äger rätt till avdrag för ingående skatt som hänör sig 
till värdet av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget när det kan 
visas att köparen helt saknat rätt till avdrag för ingående skatt som hänför 
sig till dennes förvärv av varan. 

Skattskyldigs avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig till 
avhjälpande av skada som han vållat i sin verksamhet. 

Förvärv eller införsel för verksam- Förvärv eller import för verksam-
het föreligger även när skattskyldigs het föreligger även när skattskyldigs 
kostnad härför bestrides av skade- kostnad härför bestrides av skade-
vållande eller försäkringsgivare. vållande eller försäkringsgivare. 

Har fastighetsägare inom tre år Har fastighetsägare inom tre år 
från utgången av det kalenderår un- från utgången av det kalenderår un-
der vilket utförts ny-, till- eller om- der vilket utförts ny-, till- eller om-
byggnad av fastighet medgivits byggnad av fastighet medgivits 
skattskyldighet för uthyrning eller skattskyldighet för uthyrning eller 
upplåtelse av fastigheten eller del upplåtelse av fastigheten eller del 
därav enligt 2 §fjärde stycket får han därav enligt 2 § tredje stycket får han 
vid redovisningen av skatt avdraga vid redovisningen av skatt avdraga 
ingående skatt som hänför sig till ingående skatt som hänför sig till 
byggnadsarbetena till den del de av- byggnadsarbetena till den del de av-
ser lokaler, som upplåts för verksam- ser lokaler, som anges i 2 .li tredje 
het som medför skattskyldighet enligt stycket. 
denna lag. 
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Nuvarande lydelse 

En fastighetsägare får, i den mån 
han är skattskyldig för uthyrning el
ler upplåtelse av fastighet eller del 
därav enligt 2 §fjärde stycket, inom 
tre år från förvärvet dra av den skatt 
som upptagits i ett av säljaren utfär
dat intyg enligt 16 § femte stycket. 
Motsvarande gäller. om fastigheten 
används i annan verksamhet som 
medför skattskyldighet enligt denna 
lag. 

Föreslagen lydelse 

En fastighetsägare får, i den mån 
han är skattskyldig för uthyrning el
ler upplåtelse av fastighet eller del 
därav enligt 2 § tredje stycket, inom 
tre år från förvärvet dra av den skatt 
som upptagits i ett av säljaren utfär
dat intyg enligt 16 § femte stycket. 
Motsvarande gäller, om fastigheten 
används i annan verksamhet som 
medför skattskyldighet enligt denna 
lag. 

till 19 § 
Skattskyldig anses driva verksam

het i det län, där verksamhetens sty
relse har sitt säte eller, om säte för 
verksamheten ej bestämts eller sty
relse ej finnes, där verksamheten dri
ves från fast driftställe eller, om så
dant driftställe ej finnes, där den 
skattskyldige är bosatt. 

Utländsk företagare, som enligt 
punkt 1 sjätte stycket av anvisning
arna till 2 § skall företrädas av repre
sentant, anses driva verksamhet i 
det län, där representantens verk
samhet anses bedriven enligt första 
stycket. 

Utländsk företagare, som enligt 
punkt 1 nionde stycket av anvisning
arna till 2 § skall företrädas av repre
sentant, anses driva verksamhet i 
det län, där representantens hem
ortskommun är belägen. 

till 22 §·11 

Om skattskyldig regelmässigt upprättar kortperiodiska bokslut kan skatte
myndigheten medge att redovisningsperiod om en eller två månader får för
kortas eller förlängas med ett mindre antal dagar. Deklaration skall dock 
även i sådant fall lämnas inom den för perioden föreskrivna ordinarie tiden. 

Deklaration som avser redovis
ningsperioden juli-december eller 
helt kalenderår får lämnas senast den 
5 april året därpå. 

Deklaration för redovisningsperiod som går till ända den 30 juni får läm
nas senast den 20 augusti. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, om inte annat framgår av 
punkterna 2-6 nedan. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga 
om förhållanden som hänför sig till tiden före ikrafträdandet. 

2. De nya föreskrifterna i 3 §tredje stycket och i 18 a §första stycket samt, 
i fråga om statliga myndigheter, 2 §tredje stycket, 17 §andra stycket och 60 
§ femte stycket 1 träder i kraft den 1 juli 1992. För tid dessförinnan skall de 
äldre föreskrifterna i punkt 1 åttonde stycket andra meningen samt nionde 
stycket av anvisningarna till 2 § alltjämt gälla. Därvid skall, när det gäller 
punkt 1 åttonde stycket andra meningen av anvisningarna till 2 §,vad som 
stadgas om statens järnvägars befordran av varor och postverkets befordran 
av varor i diligensrörelsen i stället gälla för statens järnvägars transporter 
och postverkets diligensrörelse. För tid före den 1juli1992 gäller nuvarande 
bestämmelser om uttagsbeskattning såvitt avser verksamhet som staten be-

31 Senaste lydelse 1986:1289, jfr lydelse enligt proposition 1989/90:000. 
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driver för att tillgodose eget behov. Bestämmelserna i punkt 2 första stycket Prop. 1989/90:111 
d) av anvisningarna till 2 §skall dock gälla från och med den 1 januari 1991. 

3. De beslut som regeringen meddelat med stöd av 2 §tredje stycket. och 
12 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall inte gälla efter utgången av år 
1990. Besluten gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför 
sig till tiden före den 1 januari 1991. 

4. De beslut som regeringen meddelat med stöd av punkt 1 nionde stycket 
av anvisningarna till 2 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall inte gälla 
efter utgången av juni månad 1992. Besluten gäller dock fortfarande i fråga 
om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 1992. 

5. Avdrag medges inte till någon del för ingående skatt som hänför sig till 
förvärv eller hyra av vara om den skattskyldige före ikraftträdandet av denna 
lag inte skulle ha haft rätt till avdrag för motsvarande förvärv eller hyra och 
om varan före ikraftträdandet vid något tillfälle ägts av den skattskyldige. 
6. En kommun har inte rätt till avdrag enligt 18 a § andra stycket för skatt 
som hänför sig till förvärv av varor som kommunen tagit i bruk eller annars 
tagit i besittning före den 1 januari 1991. Detsamma gäller för skatt som hän
för sig till tjänst avseende uthyrning av vara, om kommunen tagit varan i 
bruk eller i besittning före den 1 januari 1991. I fråga om skatt på sådana 
varor eller tjänster föreligger avdragsrätt för kommun endast i den mån detta 
följer av 17-18 §§. 
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3 Förslag till 
Lag om särskild kompensation till primärkommuner och 
landstingskommuner 

Härigenom föreskrivs följande 

§ Primärkommuner och landstingskommuner har rätt till kompensation 
från staten för mervärdeskattekostnader som belöper på utgifter för upp
handling från eller bidrag åt näringsidkare som inte är skattskyldiga. Denna 
rätt till kompensation föreligger endast för utgifter och bidrag avseende 
verksamheter i form av sjukvård, tandvård, social omvårdnad eller utbild
ning. 

2 § Kompensationsheloppet skall beräknas enligt schablon. Regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablon
beräkningen. 

3 § Rätt till kompensation föreligger endast om kommunen redovisat utgif
. tema eller bidragen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer. 

4 §Regleringen av kompensationen sker genom att kommunen tar upp kom
pensationsbeloppet tillsammans med sin ingående mervärdeskatt i sådan de
klaration som anges i 22 § första stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 
Rätt till kompensation föreligger endast om beloppet tas upp i deklaration 
som avser den rcdovisningsperiod då beloppet enligt god redovisningssed 
bokförts eller borde ha bokförts. Upptagandet av beloppet i deklaration 
skall anses som skattskyldigs begäran om avdrag för ingående skatt enligt 
lagen om mervärdeskatt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

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

dels att i 68 § 2 och 6 mom. samt 84 § orden "överskjutande preliminär 
skatt" skall bytas ut mot "överskjutande skatt'', 

dels att 1§,2§1-3 mom., 13 § 1 mom. 27 § 2 och 3mom., 32 §, 68 § 1 
och 4 mom., 69 § 1och2 mom. och 70 § 2mom. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Med skatt förstås i denna lag. om 
inte annat anges, statlig inkomst
skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut
skiftningsskatt, ersättningsskatt. 
kommunal inkomstskatt, skogsvård
savgift, vinstdelningsskatt, särskild 
vinstdelningsskatt. egenavgifter en
ligt lagen ( 1981 :691) om socialavgif
ter. statlig fastighetsskatt, skattetill
lägg och förseningsavgift enligt taxe
ringslagen ( 1990:00) samt annuitet 
på avdikningslån. 

Föreslagen lydelse 

I §2 

Med skatt förstås i denna lag, om 
inte annat anges, statlig inkomst
skatt, statlig förmögenhetsskatt, ut
skiftningsskatt, ersättningsskatt, 
kommunal inkomstskatt. skogsvård
savgift, vinstdelningsskatt, särskild 
vinstdelningsskatt, egenavgifter en
ligt lagen (1981:691) om socialavgif
ter, statlig fastighetsskatt, skattetill
lägg och förseningsavgift enligt taxe
ringslagen (1990:00) annuitet på av
dikningslån, sådan mervärdeskall 
som skattskyldig enligt bestämmel-
serna i 22 § sjunde stycket lagen 
(1968:430) om mervärdeskatt skall 
redovisa i allmän självdeklaration 
samt skattetillägg enligt samma lag. 

Regeringen får, om särskilda omständigheter föranleder det, föreskriva 
att i samband med uppbörden av skatt skall uppbäras även andra avgifter än 
sådana som anges i första stycket. Har sådan föreskrift meddelats skall, om 
inte annat anges. vad i denna lag stadgas angående skatt tillämpas beträf
fande den avgift som avses med föreskriften. 

I mom. 3 Beteckningar som an
vänds i kommunalskattelagen 
(1928:370), lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt, lagen 
(1947:577) om statlig förmögenhets
skatt eller taxeringslagen ( 1990:00) 
har samma betydelse i denna lag, om 
inte annat anges eller framgår av 
sammanhanget. 

2 morn.~ I denna lag förstås med 
slutlig skatt: skatt som har påförts 

vid den årliga debiteringen på grund 

I mom. Beteckningar som an
vänds i kommunalskattelagen 
(1928:370), lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt, lagen 
(1947:577) om statlig förmögenhets
skatt, taxeringslagen (1990:00) eller 
lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt 
har samma betydelse i denna lag, om 
inte annat anges eller framgår av 
sammanhanget. 

slutlig skatt: skatt som har påförts 
vid den årliga debiteringen på grund 

1 Lagen omtryckt 1972:7.S. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771 
68 § 2 1110111. 1986:1288, jfr lydelse enligt proposition 1989i90:00 
68 § 6 mom. 198.SA04 
84 * med nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989i90:00. 
c Senaste lydelse 1989:349, jfr lydelse enligt proposition 1989190:00. 
3 Senaste lydelse 1986: 1288. jfr lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
~Senaste lydelse 1984:669, jfr lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
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Nuvarande lydelse 

av skattemyndighets beslut eller på 
grund av annat beslut, som enligt 
gällande föreskrifter skall beaktas 
vid sådan debitering. och återstår ef
ter iakttagande av bestämmelserna 
om nedsättning av skatt enligt 4 
mom. samt 2 .~lagen (1978:423) om 
skattelättnader för vissa sparformer 
och 3 §lagen (1982:1193) om skatte
reduktion för fackföreningsavgift; 

Föreslagen lydelse 

av skattemyndighets beslut eller på 
grund av annat beslut, som enligt 
gällande föreskrifter skall beaktas 
vid sådan debitering. och återstår ef
ter iakttagande av bestämmelserna 
om nedsättning av skatt enligt 4 
mom. samt 3 §lagen (1982:1193) om 
skattereduktion för fackförenings
avgift; 

preliminär skatt: i 3 § nämnd skatt, som betalas i avräkning på slutlig skatt; 
kvarstående skatt: skatt, som åter- kvarstående skatt: skatt, som åter

står att betala, sedan preliminär står att betala, sedan preliminär 
skatt har avräknats från slutlig skatt; skatt och överskjutande ingående 

mervärdeskatt har avräknats från 
slutlig skatt; 

överskjutande skatt: sådan 
preliminär skatt och överskjutande 
ingående mervärdeskatt som över
stiger slutlig skatt; 

tillkommande skatt: skatt som skall betalas på grund av eftertaxering eller 
enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt har avslutats; 

kvarskatteavgift: avgift enligt 27 § 3 mom.; 
respitränta: ränta enligt 32 §; 
anståndsränta: ränta enligt 49 § 4 mom., 
ö-skatterä/Z/a: ränta enligt 69 § 1 mom.; 
restitutionsränta: ränta enligt 69 § 2 mom.; 
skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 4 mom.; 
inkomstår: det kalenderår, som närmast har föregått taxeringsåret; 
uppbördsår: tiden från och med februari månad ett år till och med januari 

månad det följande året; 
uppbördsmånad: varje månad under uppbördsåret; 
gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. 

kommunalskattelagen (1928:370) och 11§1 mom. lagen (1947:576) om stat
lig inkomstskatt; 

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss har sagts. 

3 mom.5 Kvarstående skatt och 
tillkommande skatt samt obetald del 
av sådan skatt anses belöpa i första 
hand på annuitet som avses i 1 § och 
i andra hand på skattetillägg eller 
förseningsavgift enligt taxeringsla
gen. 

3 mom. Kvarstående skatt och till
kommande skatt samt obetald del av 
sådan skatt anses belöpa i första 
hand på annuitet som avses i 1 § och 
i andra hand på skattetillägg eller 
förseningsavgift enligt taxeringsla
gen ( 1990:00) eller skattetillägg enligt 
lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 

13 § 
1 mom. 6 Preliminär B-skatt skall tas ut med belopp motsvarande 120 pro

cent av den slutliga skatt som har påförts den skattskyldige året före inkomst
året. Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debiterade B-skat
ten tas preliminär B-skatt ut med 110 procent. 

s Senaste lydelse 1984:669. jfr lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
6 Senaste lydelse 1988:1525, jfr lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Preliminär B-skatt enligt första stycket får inte tas ut med lägre belopp 
än som motsvarar den preliminära B-skatt som har debiterats för året före 
inkomståret. 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär B
skatt skall beräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller 
när annars särskilda omständigheter föreligger. 

I den slutliga skatt som avses i I den slutliga skatt som avses i 
första stycket skall inte inräknas ut- första stycket skall inte inräknas ut-
skiftningsskatt, ersättningsskatt. skiftningsskatt. ersättningsskatt, 
skattetillägg eller förseningsavgift skattetillägg eller förseningsavgift 
enligt taxeringslagen ( 1990:00) eller enligt taxeringslagen (1990:00), 
sådan i denna lag inte omnämnd ·mervärdes kall eller skattetillägg en
skatt eller avgift, vilken har påförts ligt lagen (1968:430) om mervärde
enligt bestämmelse i annan författ- skall eller sådan i denna lag inte om
ning. nämnd skatt eller avgift, vilken har 

påförts enligt bestämmelse i annan 
författning. 

Vid beräkning av preliminär B-skatt skall. om möjligt, hänsyn tas till preli
minär A-skatt som den skattskyldige kan ha att betala på grund av förord
nande enligt 3 § 3 mom. andra stycket. 

27 § 
2 mom. 7 Vid debitering av slutlig skatt skall skattskyldig gottskrivas: 
1) debiterad preliminär B-skatt; 
2) sådan preliminär A-skatt, som 

den skattskyldiges arbetsgivare i 
strid mot denna lag eller med stöd av 
lagen meddelade bestämmelser un
derlåtit att innehålla genom skatte
avdrag och som till följd härav fast
ställts till betalning; samt 

3) annan än under 1) och 2) av
sedd preliminär skatt, som av den 
skattskyldigt: erlagts. 

3 mom. 8 Överstiger skattskyldigs 
slutliga skatt den preliminära skatt 
som han har betalat senast den 18 ja
nuari året efter inkomståret och den 
preliminära skatt som skall gottskri
vas honom enligt 2 mom. 1 eller 2. 
skall den skattskyldige betala en av
gift (kvarskalleavgift) på det över
skjutande beloppet. Kvarskatteav
gift utgår med två procent på det 
överskjutande beloppet till den del 
det har täckts av preliminär skatt 
som har betalats senast den 30 april 
året efter inkomståret och med tio 

7 Senaste lydelse 1974:771. 

2) sådan preliminär A-skatt, som 
den skattskyldiges arbetsgivare i 
strid mot denna lag eller med stöd av 
lagen meddelade bestämmelser un
derlåtit att innehålla genom skatte
avdrag och som till följd härav fast
ställts till betalning; 

3) annan än under 1) och 2) av
sedd preliminär skatt, som av den 
skattskyldige erlagts; samt 

4) överskjutande ingående mer
värdeskatt. 

3 mom. Överstiger skattskyldigs 
slutliga skatt, efter avdrag för över~ 
skjutande ingående mervärdeskau; 
den preliminära skatt som han har 
betalat senast den 18 januari året ef
ter inkomståret och den preliminära 
skatt som skall gottskrivas honom 
enligt 2 mom. 1 eller 2, skall den 
skattskyldige betala en avgift (kvar
skalleavgift) på det överskjutande 
beloppet. Kvarskatteavgift utgår 
med två procent på det överskju
tande beloppet till den del det har 
täckts av preliminär skatt som har 

8 Senaste lydelse 1988: 1525, jfr lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
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Nuvarande lydelse 

procent på resterande del. Om sär
skild beräkning i vissa fall föreskrivs 
i4mom. 

Föreslagen lydelse 

betalats senast den 30 april året efter 
inkomståret och med tio procent på 
resterande del. Om särskild beräk-
ning i vissa fall föreskrivs i 4 mom. 

Avgift, i förekommande fall efter avdrag för ö-skatteränta, påförs inte om 
beloppet understiger femtio kronor. Vid beräkningen av avgift gäller 

att i den slutliga skatten inte in- att i den slutliga skatten inte in-
räknas skattetillägg eller försenings- räknas skattetillägg eller försenings-
avgift enligt taxcringslagcn avgift enligt taxeringslagen 
( 1990:00), (1990:00) eller skattetillägg enligt la

att avgift inte skall beräknas på 
överskjutande belopp till den del det 
uppgår till högst 20 000 kronor och 
har betalats senast den 30 april året 
efter inkomståret. 

gen (1968:430) om mervärdeskatt, 
att avgift inte skall beräknas på över
skjutande belopp till den del det 
uppgår till högst den mervärdeskatt 
som avses i 1 § första stycket jämte 
20 000 kronor och har betalats senast 
den 30 april året efter inkomståret, 

att belopp som avgiften skall beräknas på avrundas till närmast lägre 
hundratal kronor. 

Ändras debitering eller tillgodo
räkning av preliminär skatt eller de
biteras tillkommande skatt. görs ny 
beräkning av kvarskatteavgift. Av
giften bestäms därvid till belopp som 
skulle ha utgått, om beräkningen 
gjorts vid den årliga debiteringen av 
motsvarande slutliga skatt. 

Ändras debitering eller tillgodo
räkning av preliminär skatt eller 
överskjutande ingående mervärde
skatt eller debiteras tillkommande 
skatt, görs ny beräkning av kvars
katteavgift. Avgiften bestäms därvid 
till belopp som skulle ha utgått, om 
beräkningen gjorts vid den årliga de
biteringen av motsvarande slutliga 
skatt. 

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående och tillkommande skatt skall 
tillämpas på kvarskatteavgift om inte annat anges. 

32 §9 

På tillkommande skatt skall skattskyldig betala ränta (respitränta). Ränte
belopp som understiger femtio kronor påförs inte. Ränta utgår för visst ka
lenderår efter en räntesats som motsvarar det av riksbanken fastställda dis
konto som gällde vid utgången av närmast föregående kalenderår med till
lägg av tre procentenheter. Vid beräkning av ränta för tid som infaller efter 
utgången av det år då skatten debiteras tillämpas dock den räntesats som 
gäller för dehiterings:'lret. · 

Vid beräkning av respitränta gäller. 
att i den tillkommande skatten 

icke inräknas skattetillägg eller för
seningsavgift enligt taxeringslagen 
och ej heller kvarskatteavgift, re
spitränta och anståndsränta; 

att i den tillkommande skatten 
icke inräknas skattetillägg eller för-· 
seningsavgift enligt taxeringslagen 
(1990:00), skattetillägg enligt lagen 
(1968:430) om merviirdeskatt och ej 
heller kvarskatteavgift, respitränta 

, och anståndsränta; 
att ränta utgår från och med den I maj året näst efter taxeringsåret, 

dock att ränta pil ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts 
enligt 68 § 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall utgå från utgången 
av den månad, då beloppet utbetalts; samt 

9 Med nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
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att riinta utgår till och med den ml1nad, då skatten förfaller till betalning. 
Ändras debitering av tillkommanch: skatt sker ny beräkning av ränta. 
Bestiimmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tilliimpas pil re-

spitränta. 

68 * 
l mo m . \Il Överstiger erlagd pre

liminär skatt motsvarande slutliga 
skatt elkr har genom skatteavdrag 
enligt 40 § 2 mom. andra stycket in
nehållits mer än som svarar mot den 
skattskyldige påförd kvarstående 
skatt, skall den skattemyndighet 
som debiterat skatten. skyndsamt 
ombesörja att det öwrskjutande be
loppet återbetalas till den skattskyl
dige. Återbetalning av överskju
tande preliminär skatt skall dock ske 
endast om skatten tillsammans med 
ö-skatteränta, i förekommande fall 
efter avdrag för kvarst[1cnde skatt 
och kvarskatteavgift. uppg{tr till 
minst tjugofem kronor. 

mo m . Överstiger erlagd preli
minär skatt och överskjlllande ingå
ende merviirdeskatt motsvarande 
slutliga skatt eller har genom skatte
avdrag enligt 40 * 2 mom. andra 
stycket innchållits mer än som sva
rar mot den skattskyldige påförd 
kvarstiicnde skatt, skall den skatte
myndighet som debiterat skatten. 
skyndsamt ombesörja att det över
skjutande beloppet återbetalas till 
den skattskyldige. Återbetalning av 
överskjutande skatt skall dock ske 
endast om skatten tillsammans med 
ö-skatteränta, i förekommande fall 
efter avdrag för kvarst{1ende skatt 
och kvarskatteavgift. uppgår till 
minst tjugofem kronor. 

Efter beslut, som avses i 45 * 2 mom., skall skattemyndigheten utbetala i 
beslutet angivet belopp. Detsamma gäller belopp, som anges i beslut enligt 
45 § 3 mom., i den miln beloppet inbetalats. 

Regeringen för förordna att sädan återbetalning av skatt som avses i första 
stycket, får verkställas av annan ~in skattemyndighet. 

4 mo m . 11 liar skattskyldig, som enligt I eller 2 mom. iir berättigad få till
baka erlagt skattebelopp eller som är berättigad till ränta enligt 69 * 1 mom., 
inte betalt honom päförd skatt inom i denna lag föreskriven tid, äger han 
utfå endast vad som överstiger dt:!I obetalda beloppet och den restavgift som 
belöper på detta. Återstoden skall gottskrivas honom till betalning av den 
obetalda skatten och restavgiften samt i förekommande fall tillställas annan 
skattemyndighet med tillämpning av bestämmelserna i 3 mom. 

Vad i föregående stycke stadgas Vad i föregående stycke stadgas 
skall också tillämpas då skattskyldig, skall också tillämpas då skattskyldig, 
vilken enligt I mom. är berättigad få vilken enligt l mom. är berättigad fä 
tillbaka erlagd preliminär skatt eller tillbaka erlagd preliminär skatt, 
riinta enligt 69 * I mom., har att be- övcrskjlllande ingånule merviirde-
tala tillkommande skatt. som har de- skall eller ränta enligt 69 § l mom., 
biterats pft grund av taxering för in- har att betala tillkommande skatt, 
komst eller förmögenhet för det år som har debiterats på grund av taxe-
vartill den preliminära skatten hän- ring för inkomst eller förmögenhet 
för sig cl ler p<i grund av sådant be- ellerfaststiillelse av merviirdeskatt för 
slut om skattetillägg eller försenings- det år vartill den preliminära skatten 
avgift enligt taxeringslagen eller överskjutande ingående merviir-
( 1990:00) som avser samma taxe- deskatten hiinför sig eller på grund 
ring. Har, d;I i1tcrbctalning enligt 1 av sådant beslut om skattetillägg cl-

11 ' Med nuvaram.le lydelse avses lydelse enligt proposition I 9X9/90:UO. 
11 Med nuvarande lydelse avses lydelse ..:nligt proposition 1989/90:00. 
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mom. skall ske. den tillkommande 
skatten inte pftförts men kan med 
fog antagas, att sädan skatt kommer 
att pMöras på grund av beslut av all
män förvaltningsdomstol i m:ll om 
taxering eller avgift som nyss har 
sagts eller av skattemyndighet om 
höjd debitering eller om rättelse av 
skatteliingd. för den preliminiira 
skatten eller räntan innehållas i av
vaktan p[1 att tillkommande skatt på
förs. 

Föreslagen lydelse 

ler förseningsavgift enligt taxerings
lagen ( 1990:00) eller skattetillägg en
ligt lagen ( 1968:430) om 111errärde
skatt, som avser samma taxering. 
Har. dt1 återbetalning enligt I mom. 
skall ske, den tillkommande skatten 
inte påförts men kan med fog anta
gas. att sådan skatt kommer att på
föras på grund av beslut av allmän 
förvaltningsdomstol i mål om taxe
ring eller avgift som nyss har sagts 
eller av skattemyndighet om höjd 
debitering eller om rättelse av skat
telängd. får den preliminära skatten, 
överskjutande ingåmde men-'ärde
skatten eller räntan innehållas i av
vaktan på att tillkommande skatt på
förs. 

69§ 
I 1110111. 12 Om preliminär skatt, 

som har inbetalats eller som, utan 
att så har skett. skall gottskrivas 
skattskyldig p<'1 grund av att arbetsgi
van~n gjort skatteavdrag, överstiger 
den slutliga skatten skall ränta (ö
skauerämaJ bt:räknas på det över
skjutande beloppet. 

Vid ränteberäkningen gäller 
att i dt:n slutliga skatkn inte in

räknas skattetilliigg eller försenings
avgift enligt taxeringslagen 
(1990:00): 

11110111. Om preliminär skatt. som 
har inbetalats eller som. utan att så 
har skett. skall gottskrivas skattskyl
dig på grund av att arbetsgivaren 
gjort skatteavdrag, och överskju
tande ingående mervärdeskatt över
stiger den slutliga skatten skall ränta 
(ö-skatteriinta) beräknas på det 
överskjutande beloppet. 

att i den slutliga skatten inte in
riiknas skattetilliigg eller försenings
avgift enligt taxeringslagen 
( 1990:00) eller skattetillägg enligt la
gen ( 1968:430) om merviirdeskall; 

att i den preliminära skatten inte inräknas sådan preliminär skatt som av
ses i 27 * 2 mom. 3 och som har betalats efter den 30 april året efter inkomst
året: 

att det belopp som räntan skall beräknas på, avrundas till närmast lägre 
hundratal kronor. 

Ränta utgår för en beräknad tid av tolv månader. Har preliminär skatt, 
som avses i 27 § 2 mom. 3, betalats efter den 18 januari året efter inkomståret 
men senast den 30 april samma år, skall dock ränta på sådan skatt utgå för 
en tid av sex månader. 

Ränta beräknas pa den del av överskjutande belopp som inte överstiger 
20 000 kronor enligt den räntesats som motsvarar halva det av riksbanken 
fastställda diskonto som gällde vid utgangen av iiret före taxeringsåret och 
pf1 övrig del enligt en räntesats som motsvarar fjärdedelen av diskontot. 

Räntesatserna bestäms till procenttal med högst en decimal. som i före
kommande fall avrundas uppåt. 

12 Med nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989190:00. 
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Ränta. i förekommande fall dter avdrag för kvarskatteavgift. betalas inte 
ut om beloppet understiger 50 kronor. 

Ändras debitering eller tillgodo
räkning av prdiminiir skatt eller de
biteras tillkommande skatt. görs ny 
beriikning av riinta. Räntan bestäms 
därvid till belopp som skulle ha ut
gått, om beräkningen gjorts vid den 
årliga debiteringen av motsvarande 
slutliga skatt. 

Ändras debitering eller tillgodo
räkning av preliminär skatt eller 
överskjutande ingående mervärde
skatt eller debiteras tillkommande 
skatt, görs ny beräkning av ränta. 
Räntan bestäms därvid till belopp 
som skulle ha utgått, om beräk
ningen gjorts vid den årliga debite
ringen av motsvarande slutliga skatt. 

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

2 mom. 13 P[1 skatt, kvarskatteavgift. respitränta och anståndsränta, som 
återbetalas enligt 68 § 2 mom .. och vid utbetalning av skatt eller ränta, som 
har innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket. utgår ränta (restitu
tionsriinta). Restitutionsränta utgår för visst kalenderår efter en räntesats 
som motsvarar halva det av riksbanken fastställda diskonto som gällde vid 
utgången av närmast föregående kalenderår. För tid som infaller efter ut
gången av det år då beslut om återbetalning fattas tillämpas dock den ränte
sats som gäller för det året. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst 
en decimal. som i förekommande fall avrundas uppåt. Räntebelopp som un
derstiger femtio kronor betalas inte ut. 

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt. 
att ränta utgf1r på belopp. som se- att ränta utgår på belopp, som se-

nast under taxeringsåret har betalts nast under taxeringsåret har betalts 
som preliminär skatt, från utgången som preliminär skatt och på belopp 
av taxeringsåret och på annat belopp som avser överskjutande ingående 
från utgången av den månad, d[1 det mervärdeskatt, från utgången av tax-
har betalts; eringsåret och på annat belopp från 

utgången av den månad, då det har 
betalts; 

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit 
till betalning, skatten anses som betald under nämnda uppbördsmånad; 

att, om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast viss 
del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket betalda beloppet av
räknas mot det eller de belopp som sist har betalts; samt 

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas. 
Har beslut som föranlett rcstitutionsränta ändrats på sådant sätt att ränta 

inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp. om ändringsbeslutet hade 
beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att återbetala 
vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt skall också tillämpas på restitutionsränta. 

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 69 a § tredje stycket och 
75 a § fjärde stycket. 

2 mom. 14 Har vid granskning hos 
riksskatteverket av verkställd debi
tering befunnits, att skatt. kvarskat-

2 mom. Har vid granskning hos 
riksskatteverket av verkställd debi
tering befunnits. att skatt, kvarskat-

13 Med nuvarande lydelse avses lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
14 Senaste lydelse 1986: 1288, jfr lydelse enligt proposition 1989/90:00. 
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teavgift eller riinta blivit obehörigen 
utesluten frän debitering eller på

. förd till för ringa belopp eller att 
skattereduktion. siirskild skattere-
duktion, preliminär skatt eller ränta 
blivit gottskriven med för högt be
lopp. skall vederbörande skatte
myndighet underrättas hiirom. Skat
temyndigheten har att verkställa den 
utredning i iirendet, som må finnas 
erforderlig. Föreligger förhållande, 
som nyss sagts, skall skattemyndig
heten, efter hörande av den skatt-

Föreslagen lydelse 

tcavgift eller ränta blivit obehörigen 
utesluten från debitering eller på
förd till för ringa belopp eller att 
skattereduktion, siirskild skattere
duktion. preliminär skatt, överskju
tande ingående mervärdeskatt eller 
riinta blivit gottskriven med för högt 
belopp. skall vederbörande skatte
myndighet underrättas hiirom. Skat
temyndigheten har att verkställa den 
utredning i ärendet, som må innas 
erforderlig. Föreligger förhållande, 
som nyss sagts. skall skattemyndig-

skyldige när så finnes päkallat, fast- heten, efter hörande av den skatt-
stiilla det belopp denne har att er- skyldige när så finnes påkallat. fast
liigga. ställa det belopp denne har att er

lägga. 
Finner skattemyndighet efter anmiilan eller eljest sådan felaktighet som 

avses i föregilende stycke vara för handen eller att motsvarande felaktighet 
föreligger i beslut om arbetsgivarens ansvarighet för arbetstagares skatt. 
skall myndigheten. efter hörande av den skattskyldige eller arbetsgivaren 
när så finnes p{1kallat, faststiilla det belopp denne har att erlägga. 

Beshimmelserna i denna lag om tillkommande skatt äger motsvarande till
liimpning betriiffande belopp som fastställts till betalning enligt första eller 
andra stycket. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1991. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen ( 1990:000) 

Härigenom föreskrivs att I kap. 1 § taxeringslagen ( 1990:000) skall ha föl
jande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I * 
Denna lag gäller vid fastställclse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift 

(taxering) enligt 
l. kommunalskattelagen (1928:370), 
2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 
3. lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 
4. lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt, 
5. lagen ( 1927:321) om utskiftningsskatt, 
6. lagen (1933:395) om ersättningsskatt, 
7. lagen ( 1946:324) om skogsvårdsavgift, 
8. lagen (1983: 1086) om vinstdclningsskatt, 
9. lagen (1989:346) om särskild vinstskatt. 
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter 

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap. 
Lagen innehåller bestämmelser som skall g~illa vid handläggning av mål 

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol. 
Att bestämmelserna i denna lag gäller 
även i fråga om fastställelse av mer
värdeskatt i vissa fall framgår av 22 
§sjunde stycket lagen (1968:430) om 
mervärdeskatt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 199 l. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lag (1990:00) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen ( 1990:00) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 § 
En allmän självdeklaration skall innehålla uppgifter om 
1. den skattskyldiges namn. personnummer eller organisationsnummer, 

postadress och hemortskommun, beträffande utlänning nationalitet, beträf
fande utländsk juridisk person det land, där styrelsen haft sitt säte, samt be
träffande skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit 
bosatt i Sverige, uppgift om den tid han haft bostad här, 

2. alla skattepliktiga förvärvskällor; därvid skall i fråga om förvärvskälla, 
i vilken skattepliktig fastighet ingått, särskilt anges 

a) beskaffenheten av den skattskyldiges innehav av fastigheten, 
b) fastighetens taxeringsvärde året näst före taxeringsåret eller, om något 

sådant inte varit fastställt det året. dess antagliga värde vid taxeringsårets 
ingång. samt 

c) om fastigheten inte ingått i förvärvskällan under hela beskattningsåret 
eller fastigheten ingått däri endast till viss del, hur lång tid eller till vilken del 
fastigheten ingått i förvärvskällan, 

3. de intäkter och avdrag som är att hänföra till varje förvärvskälla, 
4. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar få vid taxeringen. 
5. den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret, 

även om förmögenheten inte uppgår till skattepliktigt belopp, dock endast 
om och i den mån han är skattskyldig för förmögenhet, 

6. belopp av den preliminära skatt som genom skatteavdrag betalats för 
året näst före taxeringsåret, 

7. om deklarationen avser fåmansföretag. delägares eller honom närstå
ende persons namn, personnummer och adress och i förekommande fall ak
tie- eller andelsinnehav varvid, om det förekommer olika röstvärden för in
nehavet, dessa skall anges: dock behöver uppgifter inte lämnas för närstå
ende person. som inte uppburit ersättning från, träffat avtal med eller haft 
annat liknande förhållande med företaget, 

8. räntetillägg som skall beaktas vid fastställande av underlag för tilläggs
belopp. 
9. om den skattskyldige är delägare 
i ett handelsbolag, de uppgifter som 
behövs för att beräkna det justerade 
ingångsvärdet för andelen i bolaget 
såsom andelens ursprungliga in
gångsvärdc. tillskott och uttag. 

9. om den skattskyldige är delägare 
i ett handelsbolag, de uppgifter som 
behövs för att beräkna det justerade 
ingångsvärdet för andelen i bolaget 
såsom andelens ursprungliga in
gångsvärdc, tillskott och uttag. 

10. om den skattskyldige enligt 
22 §lagen sjunde stycket (1968:430) 
om mervärdeskatt skall redovisa 
mervärdeskatt i sin självdeklaration, 
de uppgifter som behövs för att fast
ställa mervärdeskatten. 

En allmän självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som för 
särskilda fall föreskrivs i 16-24 §§ eller som behövs för beräkning av pen-
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sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller 
för beräkning av skogsvi'\rdsavgift enligt lagen (1946:324) om skogsvårdsav
gift eller fastighetsskatt enligt lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt. 

Om en skattskyldig skall taxeras för barns eller någon annans förmögen
het. skall uppgift lämnas även om sådan förmögenhet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
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7 Förslag till 
Lag om koldioxidskatt 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 * Skatt (koldioxidskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för briins
\en som anges i bilaga 1 till denna lag. 

Skatt skall vidare betalas för de varuslag som är skattepliktiga enligt 1 * 
lagen ( 1961:372)0111 bensinskatt, med undantag för metanol och etanol. Un
dantaget gäller även om metanol och etanol ingi1r i blandningar med motor
bränslen som innehäller minst 70 viktprocent bensin. 

2 * Bestämmelserna i 3 - 8 ** lagen (1961:372) om bensinskatt tillämpas i 
fråga om skatt enligt denna lag på de enligt l §andra stycket denna lag skat
tepliktiga varuslagen, och bestämmelserna i 2 §första stycket, 2 a, 6- 8 §§. 
JO§ andra stycket. 24 §. 25 §tredje stycket, 26 - 27 och 32 - 33 §§ lagen 
(1957:262) om allmän energiskatt tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag 
på övriga bränslen. 

3 * Koldioxidskatt tas ut för bränslen med i bilaga I angivet belopp för vikt
cller volymenhet. För varuslag som anges i 1 §andra stycket tas skatt ut med 
58 öre per liter. 

4 § Har utsläpp av koldioxid begränsats genom reningsåtgärd eller bindning 
i någon produkt i samband med förbrukning av sådant skattepliktigt bränsle 
som avses i 1 § första stycket och som skatt tagits ut för medger riksskatte
verket efter ansökan av den skattskyldige återbetalning av betald koldioxid
skatt i förhållande till hur mycket utsHippet har minskat. 

Pä ansökan av dcn som utan att vara skattskyldig har begränsat utsläpp av 
koldioxid på sätt sägs i första stycket medger riksskatteverket kompensation 
för koldioxidskatt motsvarande hur mycket utsläppet har minskats. 

S § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 4 9 görs skriftligen 
hos riksskatteverkct. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvartal 
och ges in till riksskatteverket inom ett år efter kvartalets utgång. 

Återbetalning eller kompensation enligt 4 § medges inte för belopp som 
understiger l 000 kronor för ett kalenderkvartal. 

6 * Har återbetalning eller kompensation av koldioxidskatt skett med för 
högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden himnat, eller på 
grund av felräkning. misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mot
tagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhål
lit. 

Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller kompensations
belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår un
der vilket beloppet erhållits. 

7 § Beslut enligt 4 eller 6 § överklagas hos kammarrätten. 
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Bilaga till lagen ( 1990:000) om koldioxidskatt 

Tulltaxenummcr Briinslc 
enligt tulltaxc-

Skatt 

lagen ( 1987: 1068) 

ur 27.01, 
ur 27.02 

eller 
ur 27.04 

ur 27.10 

ur 27.11 

ur 27.11 
eller 

ur 38.23 

Kolbränslen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 kr. per ton 

Fotogen med tillsats som möjliggör drift 
av snahbgäendc dieselmotorer, 
motorbrännoljor och eldningsoljor som 
är skattepliktiga l'nligt lagen ( 1957:262) 
om allmän energiskatt . . . . . . . . . . . . . . 720 kr. per m3 

Naturgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 kr. per 1 000 m3 

Gasol som används för 
a) drift av motorfordon ............. 40 öre per liter 
b) annat iindamål iin drift av motorfordon 750 kr. per ton 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om allmän energiskatt1 

dels att 3 § skall upphöra att gälla, 
dels att 2, 2 a, 6, 8, 10 och 24-26 §§samt bilaga 1 till lagen skall ha följande 

lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 a §,av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §2 

Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen. 
Skatt utgår inte heller för elektrisk kraft. som 
a) framställs inom landet av producent. som förfogar över en installerad 

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt distri
buerar elektrisk kraft. 

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller 
distributör till någon. som inte står i intressegemenskap med producenten 
eller distributören, 

c) framställs eller förbrukas på fartyg eller annat transportmedel, 
d) nyttiggörs inom rörelse för pro- d) nyttiggörs inom rörelse för pro-

duktion eller distribution av clek- duktion eller distribution av elek-
trisk kraft eller bortgär till följd av trisk kraft eller bortgår till följd av 
förluster vid överföring. transforme- förluster vid överföring, transformc-
ring eller omformning hos produ- ring eller omformning hos produ-
cent eller distributör, eller cent eller distributör, 

e) förbrukas i en elektrisk panna e) förbrukas i en elektrisk panna 
för produktion av varmluft, hetvat- för produktion av varmluft, hetvat-
ten eller ånga under förutsättning ten eller ånga under förutsättning 
att, att. 

elpannans effekt överstiger en elpannans effekt överstiger en 
megawatt, megawatt, 

ingen oljebaserad produktion av ingen oljebaserad produktion av 
elektrisk kraft förekommer inom elektrisk kraft förekommer inom 
landet av energibalansskäl under landet av energibalansskäl under 
den tid som pannan utnyttjas, den tid som pannan utnyttjas, 

värmebehovet under de tider då värmebehovet under de tider då 
en elektrisk panna inte utnyttjas kan 
tillgodoses på annat sätt, 

mätaravläsning sker i början och 
slutet av den period som skattebefri
elsen avser, och 

i fråga om inköpt kraft, ett särskilt 
av riksskatteverket godkänt avtal 
har träffats som innebär att leveran
sen kan avbrytas av leverantören, 
när så erfordras av kraftsystemskäl. 

1 Lagen omtryckt 1984:994. 
2 Senaste lydelse 1988:527. 

en elektrisk panna inte utnyttjas kan 
tillgodoses på annat sätt, 

mätaravläsning sker i början och 
slutet av den period som skattebefri
elsen avser, och 

i fråga om inköpt kraft, ett särskilt 
av riksskatteverket godkänt avtal 
har träffats som innebär att leveran
sen kan avbrytas av leverantören, 
när så erfordras av kraftsystemskäl, 
eller 

f) framställs i ett reservkraf1saggre
gat. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 a §3 

Skatt utgår inte för 
a) inhemskt framställd metan, 
b) naturgas, som hortgår till följd av förluster vid transport eller omform

ning hos producent eller distributör, 
c) stadsgas eller gasol som an- e) stadsgas eller gasol som an-

vänds för framställning av stadsgas, vänds för framställning av stadsgas. 
d) gasol. som med hänsyn till för-

säljnings/orm, kvantitet eller för-
packning har karaktär av butiks vara. 

6 § 
Skattskyldig är 
1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar 

sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara, 
2. den som har registrerats enligt 7 §andra stycket som återförsäljare eller 

förbrukare av skattepliktigt bränsle, 
3. den som för annat ändamål än som avses i 24 §återförsäljer eiler förbru

kar bränsle. som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran 
enligt 26 §. 

4. den som förvärvat gasol för an- 4. den som förvärvat gasol för an-
nan användning än motordrift men nan användning än för drift av mo-
som använder gasolen för motor- torfordon men som använder gaso-
drift. len för driji m· motorfordon. 

Den för vars räkning skattepliktig naturgas införs till landet anses som pro-
ducent. ' 

Skattskyldighekn inträder 
1. för den som är skattskyldig enligt 6 §första stycket 1 eller 2, då bränsle 

av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget försälj
ningsställc för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk 
för annat ändamål än försäljning. 

2. för den som är skattskyldig enligt 6 §första stycket 3, da bränslet levere
ras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, 

3. för den som är skattskyldig en- 3. för den som är skattskyldig en-
ligt 6 § första stycket 4. då bränslet ligt 6 § första stycket 4, då bränslet 
tas i anspråk för motordrift, och tas i anspråk för drift av motorfor

don. och 
4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §. när registreringen 

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i hans 
lager. 

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är registre
rad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tull agen 
(1987:1065) och 9kap. 4 §lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle
ringsavgifter. 

10 § 
Skatten wgår med i bilaga 1 angi

vet belopp för vikt- eller volymen
het. I fall som avses i 8 § första 
stycket 3 wgår dock skatten med ett 
belopp som motsvarar skillnaden 
mellan skatt på gasol för motordrift 

'Senaste lvdelse 1987:508. 
~Senaste lydelse 1987: 1200. 

Skatten tas ut med i bilaga 1 angi
vet belopp för vikt- eller volymen
het. I fall som avses i 8 § första 
stycket 3 tas dock skatten ut med ett 
belopp som motsvarar skillnaden 
mellan skatt på gasol som används 
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Nuvarande lydelse 

och annan gasol. 
Det ankommer på riksskatteverket 

att i fråga om fas ta briinslen j{1stställa 
skattesatser för hektoliter som srnrar 
mot de i förteckningen angivna skat
tesatserna för ton. 

Föreslagen lydelse 

för drift av motorfordon och annan 
gasol. 

För eldningsoljor får volymen räk
tzas om till 50°C om temperaturen 
överstiger 70°C när skal/skyldigheten 
inträder. 

Till miljöklass I hör oljor som har 
el/ kokintervall ( destillationsinter
vall) av olika bredd mellan 180 och 
300°C och som innehåller högst 
0,001 viktprocent svavel och högst 5 
volymprocent aromatiska kolväten. 

Till miljöklass 2 hör till miljöklass 
I inte hänförliga oljor som har ett 
kokintervall ( destillationsintervall) 
av olika bredd mellan 180 och 30D°C 
och som innehåller högst 0,02 vikt
procent svavel och högst 20 volym
procent aromatiska kolväten. 

Till miljöklass 3 hör övriga oljor. 

11 a § 
Distribution av elektrisk kraft an

ses som yrkesmässig när inkomsten 
därav utgör skattepliktig intäkt av nä
ringsverksamhet enligt kommunal
skattelagen (1928:370). Som yrkes
mässig distribution räknas även så
dan distribution som sker under nä
ringsverksamhetslik11a11de former. 

24 § 
I deklaration som avser bränslen får avdrag göras för skatt på bränsle som 
a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen 

rörelse. 
b) återtagits i samband med återgång av köp, 
c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift eller 

därmed likartat ändamål. 
d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när 

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat 
ändamål, 

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till 
svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, 

f) förbrukats eller försålts för för- f) förbrukats eller försålts för för-
brukning för annat ändamål än ener- brukning för annat ändamål än ener-
gialstring eller förbrukning. i sam- gialstring. 
band med fabriksmässig tillverkning 
av motorer, för avprovning av moto-
rer ä provbädd eller å annan dylik 
anordning utan att transportmedel 
därvid framföres. 

g) förbrukats förframställning av bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle el
ler för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som avses 
i 25 § första stycket d). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

h) försålts med förlust för den skattskylåigc, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från köpare. 

Avdrag får. i den män avdrag inte har gjorts enligt första stycket f). även 
göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning i metal
lurgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och värmeproduktion 
som sker till följd av sådana processer. 

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har 
sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter 
lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser. 

25 §5 

I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras förskatt på elek
trisk kraft. som 

a) levererats till kommunikations
företag för bandrift eller därmed lik
artat ändamål eller överförts till an-

a)förbrukats av eller levererats till 
kommunikationsföretag för bandrift 
eller därmed likartat ändamål eller 

nat land. överförts till annat land, 
b) förbrukats eller försålts för för- b) förbrukats eller försålts för för-

brukning för annat ändamål än ener- brukning för annat ändamål än ener-
gialstring eller för användning i gialstring eller för användning i 
omedelbart samband med sådan för- omedelbart samband med sådan för-
brukning eller vid framställning av brukning eller vid framställning av 
bensin eller i förteckningen angivet bensin eller i bilaga I angivet skatte-
skattepliktigt bränsle, pliktigt bränsle, 

c) försälts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad distri
butör av elektrisk kraft, 

d) producerats i monrycksanlägg- d) producerats i en kraftvärmean-
ning och förbrukats i egen industriell läggning och förbrukats i egen in-
verksamhet. dustriell verksamhet. 

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så stor 
del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens försälj
ningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redo
visning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen avser. 

Avdrag för även göras för skatt för Avdrag för även göras för skatt på 
bensin eller annat bränsle, som för- bensin eller i bilaga I angivet 
brukats vid produktion av annan bränsle, som förbrukats vid produk-
skattepliktig elektrisk kraft än sådan tion av skattepliktig elektrisk kraft i 
som m·ses i första stycket d), i den den mån avdrag inte gjorts enligt 
m{rn avdrag icke gjorts enligt 24 § första stycket d), enligt 24 § första 
första styckt:t g) eller enligt 7 § I stycket g) eller enligt 7 § I mom. 
mom. första stycket g) lagen första stycket]) lagen ( 1961 :372) om 
( 1961 :372) om bensinskatt. bensinskatt. 

26 § 
Regeri11ge11 eller my11dighet som 

regeringen bestämmer äger om sär
skilda skiil föreligga medgiva, att 
bränsle eller elektrisk kraft får i11kö
pas a1· a11na11 ii11 registrerad 111a11 
skatt eller med nedsatt skatt mot för
säkra11 till lc1•erantören angående a11-
1•iindninge11 m· bränslet eller kraften. 

5 Senast<: lydclsl' 1987:508. 

Annan än den som är registrerad 
får köpa in bränsle eller elektrisk 
kraft lltan skatt mot avgivande av en 
försäkran till le1•erantören att bräns
let eller kraften skall användas för ett 
sådant ändamål som avses i 24 § 
första stycket c), d) eller f) eller 24 § 
andra stycket eller 25 §första stycket 
a) eller b). 
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Bilaga I till lagen (1957:262) om all· 
män energiskatt6 

Nuvarande lydelse 
Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tu\ltaxenr 

ur 27.01. 
ur 27.02 
eller 
ur 27.04 
ur 27.10 

ur 27.10 

ur 27.11 
ur 27.11 
eller 
38.23 

Bränsle 

Kolbränslen 

Fotogen med 1illsat.1 som möjliggör drift a1· 
snabbgående dieselmowrer .......... . 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bzm-
kero/jor . ....................... . 
Naturgas ....................... . 
Gasol som anviinds för 
a) motordrift .................... . 
b) annat än.dam[1l iin motordrifl ...... . 
Anm. Skallen på oljor beräknas efter va
rans fakturerade volym. Kan skallen inre 
beräknas på sådan/ säll eller sker f akture
ringen a111wrledes än enligt vedertagna 
grunder, får beskauningsmyndigheten fast
ställa grunder för beräkning a1• l'O!ymen. 

Skattesats 

450 kr. per ton 

960 kr. per m3 

960 kr. per m3 

350 kr. per 1 000 m3 

92 öre per liter 
210 kr. per ton 

Föreslagen lydelse 
Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxcnr 

ur27.0l, 
ur 27.02 
eller 
ur 27.04 
ur27.10 

ur 27.11 
ur 27.11 
eller 
ur 38.23 

Bränsle Skattesats 

Kolbränslen 230 kr. per ton 

Fotogen med Jil/sa/s som möjliggör drift av 
snabbgående dieselmowrer, motorbrännol
jor och eldningsoljor tillhiiriga 
miljöklass 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 kr. per nr' 
miljöklass 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 kr. per nr' 
miljöklass 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 kr. per m3 

Naturgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 kr. p.:r 1 O(K) m3 

Gasol som används för 
a) drift av motorfordon . . . . . . . . . . . . . 85 öre per liter 
b) annat ändamål än drift a1• mo10rfordo11 105 kr. per ron 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 

ö Senaste lydelse 1989:475. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän 
energiskatt 

I lärigcnom föreskrivs att rubriken till lagen ( 1974:992) om nedsättning av 
allmän energiskatt 1 samt I och 2 §§ lagen skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Lag om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt 

Skatt enligt lagen (1957:262) om all
män energiskatt utgår på elektrisk 
kraft och bränsle, som användes för 
växthusuppvärmning vid yrkesmäs
sig växthusodling. efter en skattesats 
som svarar mot 15 procent av den 
skattesats som enligt lagen gäller för 
elektrisk kraft eller för ifrågava
rande bränsle. 

Skatt enligt lagen (1957:262) om 
allmän energiskatt på elektrisk kraft 
och bränsle som förbrukas vid in
dustriell tillverkning utgår med så
dant belopp. att skatten inte översti
ger tre procent av de tillverkade pro
dukternas försäljningsvärde fritt fa
brik. 

2 § 

Skatt enligt lagen (1957:262) om 
allmän energiskatt och enligt lagen 
(1990:000) om koldioxidskatt utgår 
på elektrisk kraft och annat bränsle 
än sådant som anges i I § 
andra stycket lagen om koldioxid
skatt, som användes för växthus
uppvärmning vid yrkesmässig växt
husodling, efter en skattesats som 
svarar mot 15 procent av den skatte
sats som enligt lagarna gäller för 
elektrisk kraft eller för ifrågava
rande bränsle. 

Skatt enligt lagen ( 1957:262) om 
allmän energiskatt och enligt lagen 
(1990:000) om koldioxidskatt på 
elektrisk kraft och annat bränsle än 
sådant som anges i I § andra stycket 
lagen om koldioxidskatt, som för
brukas vid industriell tillverkning ut
går med sådant belopp. att skatten 
inte överstiger tre procent av de till-
verkade produkternas försäljnings
värde fritt fabrik. 

Föreligger särskilda skäl kan regeringen för visst företag medge nedsätt
ning utöver vad som anges i första stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 

1 Lagen omtryckt 1984:996. 
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lO Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1961 :372) om bensinskatt 

I liirigcnom föreskrivs att 2 §och 7 § lagen ( 1961 :372) om bcnsinskatt1 skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §2 
Skatt 111går, om inte annat sägs i 

andra stycket. med 2 kronor 92 öre 
per liter för blyfri bensin, varmed 
avses bensin med en blyhalt om 
högst 0,013 gram per liter vid l5°C, 
och med 3 kronor 16 öre per liter för 
annan bensin. 

För metanol och etanol utgår skat
ten med 80 öre per liter. Ingår sådan 
alkohol i en blandning som avses i 
I § första stycket a) eller b) utgår 
skatten för den inblandade alkoho
len med 80 öre per liter och för 
blandningen i övrigt med 2 kronor 
92 öre per liter om den utgörs av 
blyfri bensin och med 3 kronor /6 
öre per liter om den utgörs av annan 
bensin. 

Skatten beriiknas efter raram fak
/llrerade volvm. I denna skall dock 
inte inräknas smörja/ja som har till
satts bensinen. Kan skatten illle be
räknas på sådant sätt eller sker faktu
reringen inte enligt vedertagna grun
der, får beskattningsmyndigheten 
fastställa grunder för beräkning av 
volymen. 

Skatt tas ut, om inte annat sägs i 
andra stycket, med 2 kronor 40 öre 
per liter för blyfri bensin, varmed 
avses bensin med en blyhalt om 
högst 0,013 gram per liter vid 15°C, 
och med 2 kronor 64 öre per liter för 
annan bensin. 

För metanol och etanol tas skatten 
ut med 80 öre per liter. Ingår sådan 
alkohol i en blandning som avses i 
I § första stycket a) eller b) tas skat
ten 111 för den inblandade alkoholen 
med 80 öre per liter och för bland
ningen i övrigt med 2 kronor 40 öre 
per liter om den utgörs av blyfri ben
sin och med 2 kronor 64 öre per liter 
om den utgörs av annan bensin. 

Skatt tas inte ut för smörja/ja som 
är inblandad i bensin. 

7 §-1 

1 mom. I deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har 
a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för 

vilken skattskyldighet tidigare inträtt. 
b) återtagits i samband med återgång av köp, 
c) förbrukats eller s~llts för förbrukning för framdrivande av tåg eller andra 

järn vägsfordon, 
d) förbrukat.i· eller sålts för för

brukning, i samband med fabriks
miissig tillverkning m· motorer, för 
avprol'l1ing 111· mmorer i prm•bädd 
eller annan sådan anordning utan att 
transportmedel därvid framförs, 

1 Lagen omtryckt 1984:993. 
2 Senaste lnklse 1989:1029. 
·
1 Senaste lydelse 1987:509. 
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Nuvarande lydelse 

e) av den skattskyldige eller för 
hans räkning utförts ur Sverige eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där, 

f) sålts med förlust för den skatt
skyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från kö
pare, 

g) förbrukats eller sålts för för
brukning vid produktion av skatte
pliktig elektrisk kraft. 

Avdrag enligt första stycket f) får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi
sas utgöra av varans försäljningspris. 
Har sådant avdrag gjorts och inflyter 
därefter betalning skall n.:dovisning 
åter lämnas för skatten på de varor 
som betalningen avser. 

2 mom. Regeri11gen eller den myn
dighet regeringen bfätämmer äger 
om särskilda skäl föreligga medgil'a 
att bensin må inköpas av anna11 ä11 
registrerad utan skatt mot försäkra11 
till de11 skattskyldige a11gående bensi-
11ens anl'ändni11g. 

Föreslagen lydelse 

d) av den skattskyldige eller för 
hans räkning utförts ur Sverige eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där, 

e) sålts med förlust för den skatt
skyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från kö
pare, 

fi förbrukats eller sålts för för
brukning vid produktion av skatte
pliktig elektrisk kraft. 

Avdrag enligt första stycket e) får 
göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten vi
sas utgöra av varans försäljningspris. 
Har sådant avdrag gjorts och inflyter 
därefter betalning skall redovisning 
åter lämnas för skatten på de varor 
som betalningen avser. 

2 mom. An11an iin den som är regi
strerad får köpa in bensin utan skatt 
mot ill'givande m· en försäkran till le
l'erantören att bensinen skall använ
das för ett sådant ändamål som avses 
i I mom. första stycket c) eller f). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 

19 Riksdagen 1989190. 1 sam/. Nr 111 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes 
flygtrafik 

Härigenom föreskrivs att 6 - 8 §§ lagen ( 1988: 1567) om miljöskatt på inri
kes flygtrafik skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Miljöskatten skall beräknas i 
första hand med ledning av luftfarts
verkets uppgifter om utsläpp av kol
väten och kväveoxider från den ak
tuella flygplanstypen under en ge
nomsnittligt beräknad flygsträcka. 

Skatten skall tas ut för varje flyg
ning med 30 kronor om den enligt 
första stycket beräknade utsläpps
mängden kolväten och kväveoxider 
uppgår till högst 5 kilogram. Om ut
släppen iir större, tas skatt ut med yt
terligare 60 kronor för varje påbörjat 
helt femtal kilogram däröwr. 

Finns inte tillförlitliga uppgifter 
som avses i 6 §första stycket för flyg
planstypen i fråga, beräknas miljö
skatten för den aktuella flygningen 
med ledning av flygplanets högsta 
tillåtna startvikt enligt dess luftvär
dighetsbevis. 

Skatten skall i sådant fall tas ut för 
varje flygning med 30 kronor om 
den högsta tillåtna startvikten upp
går till högst 10 000 kilogram. Om 
den högsta tillåtna startvikten är 
större, tas skatt ut med ytterligare 
120 kronor för varje påbörjat helt 
femtusental kilogram till och med 
högst 35 000 kilogram och med ytter
ligare 60 kronor för varje påbörjat 
helt femtuscntal kilogram däröver. 

Sker en flygning med olika flyg
planstyper och kan skatten därför 
beräknas med ledning av flera skatte
satser, skall den högsta skattesatsen 
tillämpas. 

6 § 

Föreslagen lydelse 

Miljöskatten skall beräknas i 
första hand med ledning av luftfarts
verkets uppgifter om bränsleför
brukning och utsläpp av kolväten 
och kväveoxider från den aktuella 
flygplanstypen under en genomsnitt
ligt beräknad flygsträcka. 

Skatten skall tas ut för varje flyg
ning med 79 öre per kilogram förbru
kat flygbräns/e och med 12 kronor 
per kilogram utsläppta kolväten och 
kväveoxider varvid förbrukning och 
utsläppt mängd beräknas enligt 
första stycket. · 

7 § 
Finns inte tillförlitliga uppgifter 

som avses i 6 § första stycket om ut
släpp av kolväten och kväveoxider 
för flygplanstypen i fråga, beräknas 
miljöskatten för den aktuella flyg
ningen såvitt gäller dessa utsläpp 
med ledning av flygplanets högsta 
tillåtna startvikt enligt dess luftvär
dighetsbevis. 

Skatten för dessa utsläpp skall i så
dant fall tas ut för varje flygning med 
30 kronor om den högsta tillåtna 
startvikten uppgår till högst 10 000 
kilogram. Om den högsta tillåtna 
startvikten är större, tas skatt ut med 
ytterligare 120 kronor för varje på
börjat helt femtusental kilogram till 
och med högst 35 000 kilogram och 
med ytterligare 60 kronor för varje 
påbörjat helt femtusental kilogram 
däröver. 

Sker en flygning med olika flyg
planstyper och kan skatten därför be
räknas till olika belopp, skall den be
räkning som ger det högsta beloppet 
tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
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12 Förslag till 
Lag om skatt på svavel i olja, kol och torv 

Härigenom föreskrivs följande. 

J §Skatt (svavelskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för svavelinne
hållet i 

1. motorbrännolja och eldningsolja (ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen 
(1987:1068) ). 

2. kolbränsle (ur tulltaxenr 27.Cll, 27.02 eller 27.04 tulltaxelagen), 
3. torvbränsle (ur tulltaxenr 27.03 tulltaxelagen). 

2 § Svavelskatt skall betalas med 27 kronor per kubikmeter olja för varje 
tiondels viktprocent svavel i sådan olja. Svavelskatt tas inte ut om oljans sva
velinnehåll är högst 0,1 viktprocent. 

Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som vikt
procent svavel i oljan, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels 
viktprocent. 

För eldningsoljor får volymen räknas om till 50°C om temperaturen över
stiger 70°C när skattskyldigheten inträder. 

För kolbränsle och torvbränsle skall svavelskatt betalas med 30 kronor per 
kilogram svavel i bränslet. 

3 § Skattskyldig är 
1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar 

sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara, 
2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som återförsäljare eller 

förbrukare av skattepliktigt bränsle, 
3. den som för annat ändamål än som avses i 6 §återförsäljer eller förbru

kar bränsle som förvärvats utan skatt. 

4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § l skall vara registrerad hos riksskatte
verket. 

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar skattepliktigt 
bränsle eller håller sådana bränslen i lager kan registreras hos riksskattever
ket som återförsäljare eller förbrukare av sådant bränsle. Även annan som 
förbrukar bränsle kan om det finns särskilda skäl registreras som förbrukare. 

5 § Skattskyldigheten inträder 
1. enligt 3 § 1 eller 2, då bränsle av den skattskyldige levereras till köpare 

som inte är registrerad eller till den skattskyldiges försäljningsställe för de
taljförsäljning om detta inte är depå eller används för annat ändamål än för
säljning, 

2. enligt 3 § 3, då bränsle levereras till köpare eller används för annat ända
mål än försäljning, 

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §. när registreringen 
upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i den 
skattskyldiges lager. 

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är registre
rad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen 
(1987:1065) och 9 kap. 4 §lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle
ringsavgifter. 

6 § I deklaration får avdrag göras för skatt på svavel i bränsle som har 
1. förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för 

vilken svavelskatt har betalats, 
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2. återtagits i samband med återgång av köp, Prop. 1989/90: 111 
3. förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när 

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat 
ändamål, 

4. av den skattskyldige eller för den skattskyldiges räkning utförts ur riket 
eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, 

5. förbrukats eller försålts för annat ändamål än energialstring. 
6. förbrukats för framställning av bensin eller skattepliktigt bränsle, 
7. förbrukats eller försålts för förbrukning i metallurgiska processer eller 

i processer för framställning av varor av andra mineraliska ämnen än metal
ler, vari även skall anses ingå den gas- och värmeproduktion som sker till 
följd av sådana processer, eller förbrukning i sodapannor, 

8. försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från köpare. 

Avdrag enligt första stycket 8. får göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försälningspris. Har 
sadant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter 
lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser. 

7 §Annan än den som är registrerad får köpa in bränsle utan skatt mot avgi
vande av en försäkran till leverantören att bränslet skall användas för ett så
dant ändamål som avses i 6 § första stycket 3 eller 5 i denna lag. 

8 § Regler om förfarandet vid uttag av svavelskatten finns i lagen ( 1984: 151) 
om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

9 § Har svavel som skatt tagits ut för avskilts genom reningsåtgärd eller ge
nom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av 
skattepliktigt bränsle medger riksskatteverket efter ansökan av den skatt
skyldige återbetalning med 30 kronor per kilogram svavel i förhållande till 
hur mycket utsläppet har minskat. 

På ansökan av den som utan att vara skattskyldig avskilt svavel i bränsle 
på sätt sägs i första stycket medger rikskatteverket kompensation med 30 
kronor per kilogram svavel som avskilts. 

10 §Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 §görs skriftligen 
hos riksskatteverket. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvartal 
och ges in till riksskatteverket inom ett år efter kvartalets utgång. 

Återbetalning eller kompensation enligt 9 § medges inte för belopp som 
understiger 1 000 kronor för ett kalenderkvartal. 

11 § Har återbetalning eller kompensation för skatt utbetalats med för högt 
belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller pa grund av 
felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren 
skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit. 

Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller kompensations
belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår un
der vilket beloppet erhållits. 

12 § Beslut enligt 9 eller 11 § överklagas hos kammarrätten. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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Lagrådet 
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1990-03-12 

Närvarande: f.d. regeringsrf1det Stig Nordlund. justitierådet Fredrik Sterzel, 
regeringsdidet Ulla Wadell. regeringsrådet 13jiirn Sjöberg. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträdc den 25 januari 1990 har rege
ringen pli hcmstiillan av statsrådet Kjell-Olof Feldt beslutat inhämta lagrå

dets yttrande över förslag till 

1. lag om ändring i lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt, 

2. lag om särskild kompensation till primärkommuner och landstingskom-

muner, 

3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 

4. lag om ändring i taxeringslagen ( 1990:000), 

5. lag om ändring i lagen ( 1990:00) om självdeklaration och kontrolluppgif-
ter, 

6. lag om koldioxidskatt. 
7. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 

8. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt, 

9. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 

10. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, 
11. lag om skatt på svavel i olja, kol och torv. 

Lagförslagen 1-5 har behandlats av lagrådet i här angiven sammansätt

ning. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Carl-Gustav 

Ohlson, kammarrättsassessorn Per Kjellsson och kanslirådet Lennart Ham

berg. 
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Lagen om ändring i lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt 

Inledning 

Allmiinna synpunkter 

Det förslag till reformerad mervärdebeskattning som läggs fram i remissen 
innebär i huvudsak att de materiella beskattningsrcglerna ändras sa att skat

tebasen blir mer enhetlig. Detta medför att beskattningsområdet utvidgas 

väsentligt. Framför allt gäller det tjänsteområdet, där stora delar hittills le

gat utanför mervärde beskattningen. 

Mcrvärdeskatten är en form av allmän konsumtionsskatt, som skall tas ut 

av den slutlige konsumenten. Den är konstruerad som en skatt på den yrkes

mässiga omsättningen inom landet och på importen av varor och tjänster. 

Skatteuttaget delas upp på flera på varandra följande led i produktions- och 

distributionskedjan. Varje led svarar gentemot staten för skatten på den vär

detillväxt, det s.k. mervärdet. som tillförts objektet genom bearbetning, 

hantering eller annan prestation i det egna ledet. Den som är redovisnings

skyldig för mervärdeskatt skall redovisa skatten på sin omsättning av skatte

pliktiga varor och tjänster (s.k. utgående mcrvärdeskatt) med avdrag för den 
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mervärdeskatt som han själv har betalat till sina leverantörer av varor och Prop. 1989/90: 1I1 
tjänster i verksamheten (ingående skatt). Mervärdeskatten blir på detta sätt 
inte någon slutgiltig kostnad förrän den tas ut vid den sista omsättningen till 
den slutlige förbrukaren. I vissa fall har avdragsrätt medgivits för ingående 
skatt fast de omsatta varorna eller tjänsterna är undantagna från skatteplikt 
och omsättningen alltså inte föranleder någon utgående skatt. 

Lagen om mervärdeskatt utfärdades 1968. Den har därefter ändrats ett 
otal gånger. Snart sagt varje bestämmelse i lagen och anvisningarna till den 
har ändrats. Någon Iagrådsgranskning har tidigare inte förekommit, vare sig 
vid lagens tillkomst eller vid ändringarna. Med den tid som har stått till buds 

för behandlingen av förevarande remiss har det inte heller nu varit möjligt 
att göra någon djupgående granskning av lagen i dess helhet. Den begrän
sade granskning som gjorts har dock gett anledning till vissa kritiska iaktta

gelser om lagens uppbyggnad. 
Lagen bygger på ett antal begrepp som i detta sammanhang ges specifika 

innebörder. Ett sådant begrepp är skattskyldighet. Mervärdeskatten är som 
sagt en konsumtionsskatt som endast skall belasta den slutlige konsumenten. 
Enligt huvudregeln i ML är emellertid den skattskyldig som inom landet i 
yrkesmässig verksamhet omsätter skattepliktiga varor eller tjänster. Skatt

skyldigheten innebär alltså en skyldighet att redovisa den mervärdeskatt som 
uppburits i samband med omsättning av varor eller tjänster. Den skattskyl
dige fungerar i princip som uppbördsman för staten. Men även den som i 
yrkesmässig verksamhet omsätter uteslutande skattefria varor eller tjänster 
betecknas i vissa fall som "skattskyldig'', trots att han aldrig redovisar någon 

utgående skatt. Det är ett konstgrepp i syfte att ändå gottgöra denne för den 
ingående skatten på de varor och tjänster han anskaffat för verksamheten. 
Men att begära gottgörelse är ingen skyldighet utan tvärtom en rättighet. 
Det kan alltså vara ett gynnande beslut att bli förklarad skattskyldig. 

Den skattskyldige betecknas i ML också som redovisningsskyldig. Det kan 
ifrågasättas om man inte kunde undvara begreppet skattskyldighet och nöja 
sig med redovisningsskyldig som beteckning på den vars skyldighet består i 
att redovisa uppburen mervärdeskatt till staten. Rätten att gottgöra sig för 
ingående skatt för den som inte är redovisningsskyldig, kunde stipuleras di
rekt utan omvägar över något genomgående begrepp. 

Det grundläggande begreppet skattskyldighet avser enligt 2 § ML en be
stämd verksamhet, varaktig eller ej, för vilken någon är skattskyldig. Skatt

skyldighcten avser vidare en verksamhet för vilken den skattskyldige f n en
ligt 19 § skall registreras. Enligt 4 § ML används emellertid begreppet skatt
skyldighet med ytterligare en innebörd. Där regleras "skattskyldighetens in
träde", vilket inträffar när vara levereras, tjänst tillhandahålls eller uttag 
sker. Meningen med bestämmelsen är att lägga fast den tidpunkt då en skat
tepliktig transaktion har inträffat, med de konsekvenser i fråga om redovis
ningsskyldighct m m som knyts till den tidpunkten. 

Att det grundläggande begreppet skattskyldighet har flera skilda betydel

ser är olämpligt och bidrar till att regleringen i ML är svårförståelig och svår 
att överblicka. För att beteckna tidpunkten för en enskild skattepliktig trans
aktion bör i stället för begreppet ''skattskyldighctens inträde'' någon annan 
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och specifik beteckning användas: om någon ytterligare bestämning är nöd- Prop. 1989/90: 111 
vändig vid sidan av de regler som finns i 5 a § om redovisningsskyldighetens 

inträde. På denna punkt kan hänvisas till 1977 års sjätte EGdirektiv om har-
monisering av mervärdeskatten. Där anges vad som enligt 4 § ML avses med 
skattskyldighetens inträde med orden "chargeable event" under det att be-
greppet "taxable" används i fråga om skattskyldighet och skatteplikt. 

De föreslagna ändringarna i anvisningarna till 2 § ML innehåller bl.a. att 

verksamhet skall anses som yrkesmässig när inkomsten utgör skattepliktig 
intäkt av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen. Begreppet nä

ringsverksamhet har fått en preciserad innebörd i inkomstskattereformen. 

Det innefattar alltid att verksamheten är yrkesmässig. Men lika fullt behålls 

längre fram i nämnda anvisningar ett stycke som innebär att försäljning av 

inventarier och liknande varor i näringsverksamhet inte skall anses som yr

kesmässig. om verksamheten inte medför skattskyldighet enligt ML. Vidare 

föreslås ett nytt stycke i samma anvisningar av innebörd att arbeten. vilka 

utförts på egen fastighet i näringsverksamhet som inte medför skattskyldig

het enligt ML. inte skall räknas som yrkesmässiga om lönekostnaderna un

derstiger visst belopp. 

De anförda exemplen kan räcka för att illustrera hur lagstiftaren laborerat 
med begreppen utan hänsyn till deras mening i andra skattesammanhang och 

ibland så att de förlorat sin förankring i begreppets språkliga innebörd. ML 

genomsyras av en begrepps juridik som är främmande för svensk lagstiftning. 

Det medför att lagen blir otillgänglig för andra än experterna på området; 

de som har att fullgöra prestationer enligt lagen har inte möjlighet att själva 

bedöma om myndigheternas beslut står i överensstämmelse med lagen. Det 

är särskilt betänkligt när enligt remissförslaget nya stora grupper av närings
idkare blir skattskyldiga till mervärdeskatt. 

I remissen redovisas att regeringen har tillkallat en utredningsman ( dir 

1990: I) för att göra en genomgripande översyn av ML i tekniskt och systema
tiskt hänseende. Lagrådet vill framhålla att denna översyn måste utmynna i 
en helt annan uppläggning av lagen. där regleringen inte sker genom utvidg
ningar eller inskränkningar av centrala begrepp utan genom en direkt be
stämning av vad som är skattepliktigt och vem som har att redovisa skatt. 

Lagrådet har avstått från att föreslå ändringar i de lagrum som inte berörs 
av remissen och har också i sina ändringsförslag i fråga om övriga lagrum 
iakttagit återhållsamhet beträffande i och för sig önskvärda avvikelser från 
systematiken i lagen. 

Konstitutionella frågor 

Departementschefen uttalar i avsnitt 2.7 av remissen att de bemyndiganden 

för regeringen som finns i ML bör upphävas. Dessa bemyndiganden har 

nämligen tillkommit före den nuvarande regeringsformens tillkomst och är i 

många fall inte förenliga med de begränsningar i möjligheterna att delegera 

normgivningsmakt som anges i den. Öe får för närvarande tillämpas ·med 

stöd av regeringsformens övergångsbestämmelser. 

Lagrådet tillstyrker förslagen i detta avseende. Emellertid innehåller ML 

vissa bestämmelser i bemyndigandeform, som inte berörts i remissen. 
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I detta hänseende noterar lagrådet att 47 § tredje stycket ML innehåller Prop. 1989/90:] 11 
en hänvisning till 58 § 2 mom. uppbördslagen i fråga om befrielse från restav-
gift, vilken hestiimmelse i sin tur innefattar ett bemyndigande för riksskattc-

verket att meddela föreskrifter i fråga om befrielse från skyldighet att er-

lägga restavgift. 
Ytterligare en bestämmelse finns i 76 a §ML. som bemyndigar regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer att medge återbetalning av 

mervärdeskatt som hänför sig till varor eller tjänster som förvärvas av ut

ländska beskickningar, konsulat etc. och internationella organisationer samt 

deras personal. Med stöd av bemyndigandet har utfärdats en särskild förord

ning (1972:833) om <°1terbetalning av mervärdeskatt i vissa fall. 

Vidare finns i 76 b § en bestämmelse, utformad som ett motsvarande be

myndigande att medge återbetalning av mervärdeskatt som hänför sig till 
förvärv eller införsel av varor som gjorts av FN-organ, statliga biståndsorgan 

eller riksomfattande hjälporganisationer, när varorna är avsedda att föras ut 

ur landet för utomlands bedriven verksamhet. Till bemyndigandet ansluter 
en förordning ( 1986:77) i iimnet. 

Som redan har konstaterats får bemyndiganden av ifrågavarande karaktär 

tillämpas endast med stöd av regeringsformens övergångsbestämmelser. 76 

b § har tillkommit genom lagstiftning år 1985 och kan således inte stödjas 

på dessa övergångsbestämmelser. Bestämmelsen synes emellertid endast till 
formen vara ett bemyndigande och i själva verket vara ett, om än missvi

sande, uttryck för avsikten att återbetalning av mervärdeskatt i de av be

stämmelsen omfattade situationerna alltid skall ske. Den till 76 b § anslu

tande förordningen föreskriver nämligen en generell återbetalningsskyldig

het i de i paragrafen avsedda fallen. Förordningen innehåller i övrigt att åter
betalningsfrägan prövas av riksskatteverket med kammarrätten som besvär
sinstans, varjämte ansökningsförfarandet regleras. Lagrådet förordar såle
des att bestämmelsen i 76 b § omformuleras för att fastslå denna innebörd 

och ange beslutande myndighet jämte besvärsväg. 
Liknande synpunkter kan anläggas på bestämmelsen i 76 a §.Såsom fram

går av prop. 1972: 119 (s. 11) har det sakliga innehållet i de bestämmelser, 

som med stöd av bemyndigandet givits i förordningsform om återbetalning 
av mervärdeskatt, dessförinnan underställts riksdagens granskning genom 

propositionen. Bestämmelserna har därmed enligt gängse betraktelsesätt 

blivit riksdagsbundna. Något bemyndigande i egentlig mening är det alltså 

inte fråga om. För att regeringsformens krav skall uppfyllas förordar lagrå

det att paragrafen omformuleras till att ange dels de materiella förutsättning

arna för rätt till {1terbetalning av mcrvärdeskatt i de där angivna fallen, dels 

beslutsmyndighet och besvärsväg, varefter förfarandet för återbetalning reg

leras i verkställighetsföreskrifter. 

Såvitt gäller bestämmelsen i 47 § tredje stycket ML vari hänvisas till 58 § 

21110111. uppbördslagen, erinrar lagrådet om att det i 58 § 2 mom. uppbördsla

gen intagna bemyndigandet för riksskatteverket vid upprepade tillfällen för

anlett påpekanden vid lagr;'1dsgranskningen, se i första hand prop. 

1987/88:40 med förslag till ändring i lagen om uppbörd av socialavgifter från 

arbetsgivare (s. 49 f) och nu senast prop. 1989/90: I 7 om ändring i lagen 

(1972:435) om överb· wgift (s. 40). Bestämmelsen i uppbördslagcn förorsa- 296 



kar således upprepade prohlem vid granskningen av nya lagar - så har skett Prop. 1989/90: 111 
även vid granskningen av förevarande lagförslag. Det är alltså angeläget att 

lagstiftningen i föreva'rande avseende snarast bringas i överensstämmelse 

med den nya regeringsformen och inte längre stöds enbart på dess över-

gångsregler. 

Utöver nu kommenterade bestämmelser innehåller 22 § ML en bestäm

melse, som bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen be

stämmer att medge att skattskyldig eller grupp av skattskyldiga får lämna 

deklaration senare än som framgår av paragrafen. Sådant medgivande lär 

tidigare ha generellt givits skattskyldiga som eljest skulle ha varit skyldiga 

att deklarera kort efter årsskiftet. Sedan redovisningsperioderna i lagen har 

ändrats har emellertid bemyndigandet inte behövt utnyttjas. Vidare har sär

skilda anståndsregler föreslagits införda i en ny 22 a § ML genom prop. 

1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. Mot denna bakgrund förordar lagrådet 

att bemyndigandet i 22 § ML upphävs. 

Ett annat bemyndigande finns i 58 § första stycket ML, vars andra mening 

innehåller att tullagen gäller i fråga om mervärdeskatt om inte regeringen 

förordnar annat. Även detta bemyndigande är, enligt vad som upplysts vid 

föredragningen inför lagrådet, nu~nera obehövligt och kan därför utan svå

righet utmönstras. 

De föreslagna ändringarna i paragraferna och anvisningarna till dessa 

Lagrådet övergår härefter till synpunkter på de paragrafer i ML och anvis

ningarna till dessa som föreslås ändrade i remissen. I samband med behand

lingen av 8 § ML har lagrådet tagit del av skrivelser som kommit in till lagrå

det från Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Scan

dinavian Airlines System, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

(STIM) och Sveriges Veterinärförbund. 

2 .~jämte am·isningar 

I 2 § tredje och femte styckena anges att skattemyndigheten kan meddela 

tillsvidarebeslut i fråga om skattskyldighet. Det ger intrycket att myndighe

ten kan återkalla heslutet när den så finner lämpligt. Besluten är emellertid 

till sin innebörd av gynnande karaktär och kan därför inte återkallas annat 

än vid ändrade förhållanden. Lagrttdct föreslår att ordcn "tills vidare" slopas 

i de båda styckena. 

I tredje stycket föreslås vidare i remissen att ordet "uthyrning" ändras till 

"upplåtelse av hyresrätt eller bostadsrätt" samt att sista meningen utgår. 

Lagrådet förordar att den hittillsvarande lydelsen behålls i klarhetens in

tresse. Dessutom tilläggs i förslaget en bestämmelse av innehåll att skatte

myndigheten kan besluta om skattskyldighet också vid upplåtelse åt statlig 

myndighet eller kommun. Lydelsen av denna bestiimmelse kan förenklas, 

om det som lagrädet föreslår beträffande 3 § tredje stycket följs. 
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2 § tredje stycket kan lämpligen ges följande lydelse: 

"Skattemyndigheten kan efter ansökan av fastighetsägare besluta att denne 
skall vara skattskyldig för uthyrning helt eller delvis av sådan byggnad eller 

annan anläggning som utgör fastighet enligt denna lag för stadigvarande an
vändning i verksamhet som medför skattskyldighet. Detsamma gäller vid ut
hyrning åt staten eller en kommun, även om uthyrningen sker för verksam
het som inte medför skattskyldighet. Vad som har sagts om uthyrning tilläm
pas även i fråga om upplåtelse av bostadsrätt." 

Slutligen föreslår lagrådet beträffande 2 § att sista stycket utgår. Det hör 
systematiskt inte hemma i denna paragraf. 

I punkt 1 av anvisningarna anges när verksamhet skall anses yrkesmässig. 

Huvudfallet är enligt remissen att inkomsten utgör skattepliktig intäkt av nä
ringsverksamhet enligt kommunalskattelagen. I första och andra styckena 
anges vissa ytterligare fall som skall hänföras till yrkesmässig verksamhet. 
Tredje stycket, som är nytt, innehåller bestämmelser som är oförenliga med 
begreppet näringsverksamhet i kommunalskattelagens mening. Detta be
grepp omfattar givetvis även förvärvsverksamhet som inte medför skattskyl
dighet enligt ML, t.ex. därför att verksamheten avser sådana varor eller 
tjänster som inte är skattepliktiga. Definitionsmässigt måste all verksamhet 
som faller inom ramen för näringsverksamhet anses som yrkesmässig, även 

arbeten i egen regi på fastighet som används i verksamheten. Syftet med be
stämmelserna i tredje stycket är enligt specialmotiveringen att lägga grunden 
för den utvidgade uttagsbeskattning på fastighetsområdet som föreslås i 
punkt 2 av anvisningarna och samtidigt begränsa räckvidden av denna ut
tagsbeskattning. För detta ändamål behövs emellertid inga särskilda regler 
om yrkesmässig verksamhet. Hela regleringen bör i stället ske i anvisnings
punkten 2. 

Det föreslagna tredje stycket i punkt l bör alltså utgå. I stället kan lämpli
gen på denna plats införas regleringen i elfte och tolfte styckena om när stat
lig myndighets och en kommuns verksamhet skall anses som yrkesmässig 
verksamhet. Regleringen kan förenklas och förkortas avsevärt. Den kan 
med beaktande av vad lagrådet föreslår i fråga om 3 § förslagsvis samman
föras i ett stycke av följande lydelse: 

Om staten. ett statligt affärsverk eller en kommun tillhandahåller skatteplik
tiga varor eller tjänster mot vederlag utan att tillhandahållandet ingår som 
ett led i en myndighetsutövning, är verksamheten att anse som yrkesmässig, 
oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller ej. Omhändertagande och för
störing av avfall och föroreningar samt avloppsrening är alltid att anse som 
yrkesmässig verksamhet, om det sker mot vederlag. 

Omedelbart härefter bör i ett fjärde stycke följa en definition på vad som 
menas med kommun. Utöver vad som sägs i det föreslagna tionde stycket i 
remissen bör nämnas kommunalförbund, som också kan vara huvudman för 
verksamhet där skattepliktiga varor och tjänster tillhandahålls. Stycket bör 
då lyda: "Med kommun förstås i denna lag primärkommun, landstingskom
mun och kommunalförbund." 

Det föreslagna trettonde stycket bör utgå. Verksamhet som staten eller en 
kommun bedriver för eget behov bör anses som yrkesmässig när verksamhe-
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ten i övrigt är det. Erforderliga regleringar av uttagsbeskattning och avdrags- Prop. 1989/90: 111 
rätt bör göras enbart i samband med de allmänna reglerna därom. Sista me-
ningen i det här behandlade stycket gäller verksamhet "som staten eller 
kommun bedriver i bolagsform eller liknande". Verksamhet bedriven av så-
dan juridisk person som avses kan emellertid aldrig anses bedriven av staten 
eller kommun. I frågan om myndighetsutövning genom bolag och andra en-
skilda subjekt återkommer lagrådet vid granskningen av 8 § ML. 

Enligt det föreslagna sista stycket 2) i anvisningspunkten 1 skall som yrkes
mässig verksamhet inte räknas omsättning av tjänster som avser gravöpp
ning och gravskötsel och som tillhandahålls av huvudmannen för en allmän 
begravningsplats. Som skäl härför har i motiveringen avsnitt 2.8.2 angivits 
att tillhandahallandet av sådana tjänster snarast bör anses som en form av 
myndighetsutövning. Lagrådet kan inte instämma i denna bedömning utan 
anser att tjänsterna faller in under den beskrivning som ges i elfte stycket av 
anvisningspunkten. De är således att betrakta som yrkesmässiga. Anses ett 
undantag från skatteplikt behövligt, bör det alltså föras in i 8 §. 

Punkt 2 av anvisningarna innehåller en uppräkning av olika förfaranden 
som skall föranleda uttagsbeskattning. Bland dessa förfaranden ingår enligt 
nuvarande d) - som i sak oförändrad föreslås omrubricerad till c) - att en 
tjänst, som även på annat sätt yrkesmässigt omsätts i verksamhet, utförs eller 
tillhandahålls av den skattskyldige för egen eller annans räkning utan veder
lag eller mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet. Härmed av
ses att beskriva situationen att en näringsidkare, som i sin vanliga verksam

het tillhandahåller tjänster till marknadspris, vid sidan därav utför sådana 
tjänster åt sig själv eller någon annan gratis eller mot lägre vederlag. Lagtex
tens uttryck "för egen eller för annans räkning" är emellertid missvisande i 

sammanhanget, eftersom det ligger nära till hands att tolka det så, att nä
ringsidkaren i det beskrivna fallet utför tjänster i eget namn eller som före
trädare för den andre. 

Enligt lagrådets mening kan emellertid det här kritiserade uttrycket avva
ras utan att bestämmelsens innebörd förändras. Lagrådet föreslår således 
följande lydelse: 

c) tjänst, som även på annat sätt yrkesmässigt omsätts i verksamhet, utförs 
eller tillhandahålls av den skattskyldige utan vederlag eller mot vederlag som 
understiger det allmänna saluvärdet, om inte annat följer av tredje stycket, 

Det kritiserade uttrycket återkommer i den föreslagna nya d), vilken talar 

om serveringstjänster som utförs eller tillhandahålls av den skattskyldige för 
egen eller annans räkning utan vederlag eller mot vederlag som understiger 
det allmänna saluvärdet. Innebörden av förslaget i denna del är enligt remis

sen. att uttagsbeskattning skall kunna ske även i det fallet att personalserve
ring förekommer utan samband med sådan serveringsrörelse som omfattas 
av c). Även här bör dock det kritiserade uttrycket utmönstras och dessutom 
bestämmelsens karaktär av tillägg till den föregående markeras. Den före
slås därför få följande lydelse: 

d) serveringstjänst som, i annat fall än som avses i c), utförs eller tillhanda
hålls av den skattskyldige i personalservering utan vederlag eller mot veder
lag som understiger det allmänna saluvärdet, 299 



I punkt 2 första stycket e) och f) anvisningarna till 2 § upptas fall då bygg- Prop. 1989/90: 111 
nads- och anläggningsarbeten skall föranleda uttagsbeskattning. Bestäm-
melserna bör ges ett mera konkret innehåll och kan lämpligen inrymma vad 

som sägs i de föreslagna åttonde och nionde styckena. I ett nytt åttonde 

stycke kan i stället tas upp den begränsningsregel i anslutning till f), som i 

remissförslaget bildar tredje stycket i anvisningspunkten 1). Med en viss ju-
stering även av sista stycket i punkten 2 skulle de här behandlade reglerna 

förslagsvis fä följande lydelse: 

e) byggnads- eller anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, 
samt ritning, projektering, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst i yr
kcsmiissig byggnadsverksamhet av annan än den skattskyldige tillförs en fas
tighet som hos den skattskyldige utgör lagertillgång i näringsverksamhet en
ligt kommunalskattelagen, 

f) byggnads- eller anläggningsarbeten, inräknat reparationer och under
håll, samt ritning, projektering, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst 
utförs av ägaren på en fastighet som han använder i en verksamhet för vilken 
skattskyldighet inte föreligger, ---

Bestämmelserna i första styckl!t f) gäller endast om de nedlagda lönekost
naderna för arbetena, inräknat avgifter som grundas på lönekostnaderna, 
för beskattningsåret överstiger 500 000 kronor. 

Som omsättning enligt första stycket e) och f) räknas inte lokalstädning, 
fönsterputsning, renhållning och annan sedvanlig fastighetsskötsel. 

I punkt 2 andra stycket av anvisningarna till 2 § anges att till uttag inte hän

förs en kommuns ianspråktagande av egna varor eller tjänster för eget behov 

och att detsamma gäller en statlig myndighets ianspråktagande om myndig

heten inte omfattas av beslut enligt 18 a §. Om vad lagrådet föreslår beträf

fande 3 §tredje stycket följs, bör hänvisningen till 18 a 9 utgå och lydelsen i 
övrigt förenklas. Följande lydelse föreslås. 

Statens eller en kommuns ianspråktagande av egna varor eller tjänster för 
eget behov skall inte anses som uttag. 

2 a § 

I paragrafen regleras vad som skall förstås med export vid mervärdebeskatt

ningen. Huvudregeln är, då det gäller tjänster, att de för att hänföras till ex

port skall tillhandahållas utom landet. Men även åtskilliga tjänster som till

handahålls inom landet skall räknas som export. Det gäller enligt paragra

fens tredje stycke i dess nuvarande lydelse vissa tjänster åt utländska använ

dare eller uppdragsgivare. bl.a. upplåtelse av rätt att utnyttja system eller 
program för automatisk databehandling (punkt 11), automatisk databehand

ling (punkt 12) och viss informationsöverföring (punkt 13). 

Enligt 2 a §tredje stycket 12) i remissförslaget skall upplåtelse åt utländsk 

användare av rätt som omfattas av lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till litte

rära och konstnärliga verk anses som export. Vidare föreskrivs särskilt att 

även upplMelsc av rätt att utnyttja system eller program för automatisk data

behandling skall anses som export. Rätten till datasystem och datorprogram 

är oftast upphovsrättsligt skyddad enligt lagen 1960:729. Sådana system och 

program anses normalt fylla de förutsättningar på originalitet m.m. som 

krävs för s.k. verkshöjd och skydd enligt nämnda lag. För de redan skyddade 300 



systemen och programmen behövs således inte någon särskild föreskrift i Prop. 1989/90: 111 
punkten 12 utöver hänvisningen till upphovsrättslagcn. Emellertid skall en-

ligt 2 a *i dess nuvarande lydelse upplåtelse av rätt till alla slag av datasystem 

och datorprogram - dvs. även enkla, upphovsrättsligt oskyddade system och 

program - anses som export (se prop. 1985/86:47). Såvitt framgår av remis-

sen (1syftas inte någon saklig förändring i denna del. Punkten 12 bör mot bak-

grund härav formuleras om så att en dubbelrcglering av de skyddade syste-

men och programmen undviks och innebörden av bestämmelsen blir klarare. 

I remissen föreslås vidare att ADB-tjänster och informationstjänster 

också i fortsättningen skall räknas som export. Bestämmelsen om detta finns 

i 2 a § tredje stycket 13) där det sägs att datatjänst och tillhandahållande av 

information åt utländsk uppdragsgivare skall räknas som export. Enligt spe

cialmotiveringen avses med datatjänst såväl automatisk databehandling som 

enbart en informationsåtergivning i form av ett överförande av datorbaserad 

information. Uttrycket tillhandahållande av information sägs därmed 

komma att få betydelse endast för sådant tillhandahållande som inte utgör 

datatjiinst. 

Begreppet datatjänst i den föreslagna punkten 13 definieras inte i lagtex

ten och den avsedda innebörden av begreppet är inte helt tydlig. Enligt lag

rådets mening vinner reglerna om data- och informationstjänsterna i klarhet 

på att liksom nu vara uppdelade på skilda punkter, av vilka den ena avser 

endast tjänster som direkt anknyter till datorbearbetning och den andra av

ser tillhandahållande av alla slag av information, således även datorbaserad 

information. 

Lagrådet förordar att 2 a § tredje stycket i berörda delar ges följande ly

delse: 

12) upplåtelse eller överlåtelse åt utländsk användare av rätt till patent, nytt
janderätt till konstruktion eller uppfinning, mönsterrätt, varumärkesrätt, 
rätt som omfattas av lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konst
närliga verk eller av lagen ( 1960:730) om rätt till fotografisk bild samt rätt 
att utnyttja sådana system och program för automatisk databehandling som 
inte är skyddade genom förstnämnda lag. 

13) automatisk databehandling och utarbetande av system eller program 
för automatisk databehandling åt utländsk uppdragsgivare, 

14) tillhandahållande av information åt utländsk uppdragsgivare. 

Som följd av vad lagrådet förordat bör de båda föreslagna följande punk

terna i paragrafen betecknas 15) och 16). 

Beträffande sista stycket i paragrafen har under föredragningen inför lag

rådet upplysts, att den nordiska konvention som ligger till grund för bestäm

melsen avser all färjetrafik mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge, 

oavsett varifrån trafiken utgår. Stycket bör därför jämkas. Lydelsen kan 

dessutom förenklas. Stycket kan lämpligen ges följande lydelse: 

Leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige, Danmark, Finland och 
Norge för försäljning fran kiosk eller liknande försäljningsställe ombord räk
nas som export enligt andra stycket 3) eller 4) endast di\ fråga är om sprit
drycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat och 
toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. 
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3§ 

Paragrafen innehåller specialregler om vem skattskyldigheten åvilar främst 

vid vissa bolagsformer och för dödsbon. 
I det remitterade förslaget har i ett nytt tredje stycke tagits in materiellt 

sett nya bestämmelser om skattskyldigheten för statens verksamhet. För när

varande gäller att staten behandlas som ett enda skattesubjekt vid mervärde

beskattningen utom såvitt gäller vissa affärsverk och någon enstaka ytterli

gare myndighet. 
Det föreslagna tredje stycket innehåller till en början en allmän bestäm

melse om statens skattskyldighet för mervärdeskatt. I första meningen sägs 

således att skattskyldighet för verksamhet som bedrivs av staten åvilar den 

myndighet som omsätter skattepliktig vara eller tjänst. Vidare har i tredje 

meningen föreslagits ett bemyndigande för regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer att föreskriva annat om vissa statliga myndigheters 

skattskyldighet än vad som sägs i första meningen. 

De myndigheter. för vilka särskilda föreskrifter föreslås kunna utfärdas, 

är sådana som enligt 18 a § i remissförslaget inte medgivits avdragsrätt för 

ingående skatt. Sådan avdragsrätt skall enligt 18 a § kunna medges statlig 

myndighet endast efter beslut av regeringen. 

Det föreslagna skattskyldighetsbegreppet är nytt på så sätt att de statliga 

myndigheterna var för sig i stället för staten som sådan skall vara skattesub

jekt. 
Då det gäller transaktioner mellan statliga myndigheter och interna åtgär

der hos dem är syftet med förslagen i 3 § tredje stycket och 18 a § första 

stycket att myndigheterna som regel - genom ett särskilt redovisningsmässigt 
kompcnsationssystem - skall avräkna påförda utgifter för mervärdcskatt 

mot budgetens inkomstsida. För myndigheter med rätt till sådan avräkning 
skall ett generellt avdragsförbud gälla för den ingående skatten. De myndig
heter som inte ingår i det redovisningsmässiga kompensationssystemet skall 
enligt 18 a § ha avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. I fråga om de myn
digheter som ingår i detta system har regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer enligt 3 §tredje stycket bemyndigats att besluta om skatt
skyldigheten vid omsättning mellan myndigheterna. 

Skälen till den föreslagna nya ordningen synes främst vara dels önskemål 

om förenklingar av myndigheternas budgetering och redovisning, dels kon

kurrenshänsyn. För att nå det avsedda syftet har, som nyss berörts. i remiss

förslagets 3 §tredje stycket och 18 a §första stycket tagits in bemyndiganden 

för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela före

skrifter och särskilda beslut om skatt. 

Bemyndiganden att föreskriva om skatt är som behandlats inledningsvis i 

yttrandet inte förenliga med de begränsningar i möjligheterna att delegera 

normgivningsmakt som anges i regeringsformen. Lagrådet kan därför inte 

tillstyrka att det föreslagna bemyndigandet införs i 3 § tredje stycket. Den 

lösning av de förevarande problemen som enligt lagrådets mening ligger när

mast till hands är att det nuvarande skattskyldighetsbegreppet för staten be

hålls och att en revidering görs av berörda interna statliga budgeterings- och 

redovisningsregler. 
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Vad som nu har sagts innebär att det föreslagna tredje stycket enligt lagrå- Prop. 1989/90: 111 
dets mening inte kan införas. Lagrådet förordar att där i stället införs en spe-

cialbestämmelse om att vissa myndigheter som särskilt anges skall vara skatt-

skyldiga. Detta synes vara aktuellt i fråga om affärsverken, dvs. postverket, 
televerket, luftfartsverket, FFV. domänverket, statens vattenfallsverk, sjö-
fartsverket och statens järnvägar. I övrigt utgör staten - liksom enligt nu gäl-

lande regler - ett skattesubjekt utan att särskild föreskrift lämnas om det. 

Lagrådet föreslår alltså att 3 § tredje stycket får följande lydelse: 

För verksamhet som bedrivs av statligt affärsverk är verket skattskyldigt. 
När i lagen talas om staten avses inte sådant verk. 

7§ 

I paragrafens andra stycke definieras vara enligt huvudregeln som materiellt 

ting som inte är fastighet. Samma definition av vara föreslås i 7 § andra 

stycket i remissen. I fjärde stycket föreslås att tjänst skall definieras som an

nat än vara eller fastighet. 

Vad som utgör fastighet har således avgörande betydelse för klassifice

ringen av det skattepliktiga området vid mervärdebeskattningen. Definitio

nen av fastighctsbegreppet anges i 7 § andra stycket ML. Den har flyttats 

över med i sak oförändrat innehåll till motsvarande bestämmelse i remissför

slaget. Den bygger på det civilrättsliga fastighetsbegreppet. Med utgångs

punkt fdin den civilrättsliga definitionen meddelas för olika funktioner inom 

skatterätten de särskilda föreskrifter som behövs i de olika sammanhangen 

(jfr prop. 1973: 162 s. 295). 
Det allmänna skatterättsliga fastighetsbegreppet, som t.ex. tillämpas vid 

fastighetsbeskattning, reavinstbeskattning och fastighetstaxering, omfattar 

förutom vad som inom civilrätten avses med fastighet också byggnad som är 

lös egendom (1 kap. 4 § kommunalskattelagen (1928:370), 3 § lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt, 1 §lagen (1984: 1052) om fastighetsskatt 
och 1 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt). Byggnadstillbehör 
till sådan byggnad omfattas också av fastighetsbegreppet, om de tillhör bygg
nadens ägare. Detsamma gäller främst vid inkomsttaxeringen i fråga om 
motsvarande industritillbehör. 

I stort sett omfattar fastighetsbegreppet vid mervärdebeskattningen, se
dan detta omarbetats 1974, samma egendom som allmänt gäller för fastig
hetsbegreppet inom skatterätten i övrigt (se prop. 1974: 169 s. 29-30, 36-37). 

Några särskilda regler finns emellertid. Förutom byggnad på annans mark 

räknas enligt ML också ledning, stängsel och liknande anläggning på annans 

mark som fastighet. Till fastighet hänförs däremot inte industritillbehör en

ligt 2 kap. 3 §jordabalken eller s.k. verksamhetstillbehör. Med verksamhets

tillbehör avses vid mervärdebeskattningen annan maskin, utrustning e.dyl. 

än industritillbehör, om den ans!rnffats för direkt nyttjande i särskild verk

samhet på en fastighet. I 7 §tilläggs vidare särskilt att viss utrustning för vat

ten, avlopp, värme o.dyl. skall utgöra fastighet, om den enligt 2 kap. 2 § jor

dabalken tillhör byggnad. 

Det sistnämnda tillägget om utrustning för värme m.m. som utgör bygg

nadstillbehör synes onödigt, då det av civilrättens regler klart framgår att 

sådan utrustning utgör fastighet. 
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Enligt kommitteförslaget skulle de s.k. verksamhetstillbehören inte un- Prop. 1989/90: 111 
dantas från fastighetsbegreppet. Det framgår inte av vilket skäl remissförsla-
get avviker från kommittens förslag på denna punkt. Bl.a. med hänsyn till 
de avsevärda omläggningar av de materiella skattereglerna som förc:slås i 
lagrådsremissen har lagrådet inte underlag för att bedöma konsekvenserna 
för beskattningc:n av klassificeringen av verksamhetstillbehören eller av ut-
formningen i övrigt av fastighetsbegreppet. 

Reglc:rna i 7 § om fastighetsbegreppet framstår som onödigt omfångsrika 
och otympliga. Även reglernas sakliga innehåll behöver övervägas ytterli
gare. De hör därför av både formella och materiella skäl ses över. I den mån 
det uppdrag att göra en teknisk översyn av mervärdeskatten. som regeringen 
lämnat till en särskild utredare, ink omfattar en materiell översyn av fastig

hetsbegreppet vid mervärdebeskattningen. bör uppdraget kompletteras i 
detta hänseende. 

Definitionen av tjänst i det föreslagna fjärde stycket av paragrafen som 
"annat än vara eller fastighet" har fått en olycklig utformning. Anses en defi
nition nödvändig föreslår lagrådet följande lydelse: 

Med tjänst förstås annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet 
än vara eller fastighet. 

8 §jämte anvisningar 

Till 8 § och anvisningarna till denna paragraf, som behandlar undantagen 
från skatteplikt. har överförts en del av de undantag från skatteplikten för 
tjänster som tidigare behandlades i 11 §. Ett av de undantag som inte över
förts och alltså enligt remissen skall upphävas i samband med att 11 § enligt 
förslaget upphör att giilla är det i punkt 7 upptagna. Undantaget avser obli
gatorisk kontrollbesiktning av fordon och obligatorisk besiktning av kilome
tc:rräknarapparatur hos Aktiebolaget Svensk Bil provning. De skäl som i pro
positionen har anförts för slopandet går ut på att obligatorisk kontrollverk
samhet alltid skulle medföra skattskyldighet när den bedrivs i bolagsform 
och att det särskilda undantaget för kontrollbesiktningarna är ett avsteg här
ifrån. för vilket nägot bärande skäl i övrigt inte kan anföras. Jämförelse görs 
också med den kontroll verksamhet som bedrivs av Aktiebolaget Svensk An
läggningsprovning och Svenska Elektriska Materialkontrollanstalten AB. 

Förslaget väcker en principiell fråga. 

Statliga förvaltningsuppgifter kan enligt 11 kap. 6 § sista stycket regerings
formen överlämnas till bolag, förening. samfällighet, stiftelse eller enskild 

individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning skall det ske med stöd av 
lag. 

Aktiebolaget Svensk Bilprovnings befogenheter vid den obligatoriska 
kontrollbesiktningen av fordon och den obligatoriska besiktningen av kilo
meterräknarapparatur innefattar uppenbarligen myndighetsutövning. Detta 
torde också vara motivet till att dessa förrättningar - till skillnad från bola
gets övriga verksamhet - ursprungligen undantogs från mervärdeskatteplikt. 

Frågan om mervärdeskatt skall tas ut i samband med myndighetsutövning 
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har heriirts i samband med den precisering av begreppet yrkesmässig verk- Prop. 1989/90: 111 
samhet som föresltts betriiffande det allmiinna i olika former i lagri1dsremis-

sen i punkt 1 av anvisningarna till 2 § ML. Lagddets förslag i detta hän-

seende. som i sak överensstiimmer med det remitterade förslaget, innebär 

att statens eller ett statligt affärsverks eller en kommuns tillhandahiillande 

av skattepliktiga varor eller tjiinster mot vederlag inte anses som yrkesmäs-

sigt, om tillhandahiillandet ingi1r som ett led i en myndighetsutiivning. I och 

med att tillhandah<illandet inte anses som yrkesmiissigt föreligger inte mer-

värdeskatkplikt. Den princip som härigenom kommit till uttryck för enligt 

lagrådets mening anses generellt tilliimplig. s;\ledes iiven i det fall att myndig-

hctsutövning genom särskild lagstiftning anförtrotts ett bolag. en förening, 

en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. 

Lagrädet föreslär därför att som en första punkt i 8 § görs undantag friln 

skatteplikt för "vara och tjiinst som tillhandahålls som ett led i myndighetsut

övning av bolag, förening, samfällighet. stiftelse eller enskild individ med 

stöd av lag enligt 11 kap. 6 §tredje stycket regeringsformen". 

I anvisningarna till 8 § bör innebörden av denna punkt preciseras. i första 

hand genom att det nuvarande undantaget i 11 * punkt 7 införs där. 

Lagrådet övcrgär härefter till de i remissen föreslagna iindringarna i olika 

punkter av 8 *· 

I) SjukviircL tandvärd och social omvårdnad 

Omfånget av det föreslagna undantaget frfm mervärdeskatteplikt framgar av 

den allmänna motiveringen. avsnitt 2.2.6. Savitt gäller den föreslagna lydel

sen av 8 *punkt I anser lagrf1det mindre lämpligt att tala om varor och tjäns

ter och fön.irdar att i lagtexten enbart riiknas upp de undantagna områdena. 

som lämpligen kan bcniimnas "sjukvi1rd. tandvilrd och social omsorg". De 

närmare definitionerna far sedan - med lagstiftningens nuvarande systema

tik - tas in i anvisningarna. N{1gon siirskilcl hiinvisning till anvisningarna be
hövs inte. 

BetrMfande den föreslagna definitionen av sjukviml i anvisningarna siigs 

i specialmotiveringen att med sjukdomar och skador förstås iiven kroppsfcl 

och barnsbiird. Detta bör emellertid i klarhetens intresse siigas ut i anvis

ningstexten. Lagr<'1det förordar i övrigt en omredigering av anvisningspunk

ten i syfte att giira innebörden klarare. Oiirvid bör en anknytning göras till 

den i allmänmotiveringen niinmda stadgan om enskilda vårdhem. Uttrycklig 

hiinvisning till lagen ( 1962:381) om allmiin försiikring torde enbart behöva 

göras i fdga om sådan viird som nämns i 2 kap. 5 § nämnda lag, dvs. vård av 

privatpraktiserande Hikare. sjukgymnaster rn.tl. Sådan vård skall omfattas 

av undantaget. oavsl'tt om viirdgivarl'n är ansluten till försäkringen eller 

inte. Detta kan markeras genom att det sägs att viirdcn är av den beskaffen

het som avses i lagrummet. Vid sidan av s{1dan vård. som allts~i föranleder 

sjukv:lrdsersiittning, skall undantaget omfatta annan viird under förutsätt

ning att v[1rdgivaren har siirskild legitimation. I anvisningarna bör även an

ges att undantaget omfattar sjuktransportcr som avsö i 6 § hälso- och sjuk

v<irdslagen ( 1982:763). 

I anvisningarna biir vidare ges en definition av tandvi1rd. Denna kan Himp

ligen ansluta till den definition som finns i I § tandvardslagen (I 985: 125 ). 

211 Riksdag1•11 1489!90. I sam/. Nr 111 
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Den i n:missen föreslagna anvisningstexten innchiiller särskilda definitio- Prop. 1989/90: 111 
ner av tenm;n "hu\'udman" för vari och ett av de i punkten avsedda områ-

dena. Definitionerna inne här att huvudman är den som bedriver verksamhe-

ten. Termen huvudman är emellertid m~ingtydig. varför lagrådet föreslår att 

den undviks och att i bestämrndserna direkt anges dL:n som bedriver verk-

samheten. Hänm;d förstås den näringsidkare. det företag. den institution el-

ler ckn organisation. i vars regi v{1rdcn eller omsorgen ges. och givetvis inte 

anstiillda oavsett tjänstestiillning. 

I remissens föreslagna lagtext har angivits att undantaget omfattar liven 

vissa varor och tjiinstcr som tillhandahålls av annan lin huvudmannen. Av de 

i remissen föreslagna anvisningarna framgfir att utvidgningarna gliller vissa 

tillhandahällanden i sjukviml och tandvt1rd men inte i social omsorg. Utvidg

ningarna inneblir till en början att skatteplikt inte föreligger för analyser av 

prover som tagits i samband med sjukviml även om analysen görs av ett fran 

vitrdgivaren fristående laboratorium och debiteras denne. Likaledes utvid

gas vid tandvård undantaget fran skatteplikt vid tillhandahållande av dental

tckniska produkter och tjlinster pi1 sfadana till att g~illa inte bara d{1 de tillhan

dahälls patienten av den vii.rdgivandc tandHikaren utan ocks[1 di! de tillhan

dahålls patienten/kunden av en frist[1endc dentaltekniker och i tidigare led 

di1 de tillhandahiilb värdgivaren eller en dental tekniker. 

Lagddet förordar sakdes att anvisningarna till 8 * si1vitt avser sjukvård. 

tandvärd och social omsorg utformas p{1 följande sätt: 

1. Med sjukvitrd förstiis i'ttgärder för att medicinskt förebygga. utreda och 
behandla sjukdomar. kroppsfrl och skador samt vi1rd vid barnsbörd. om M
gärdcrna avser v{ird vid sjukhus eller annan inrlittning som drivs av det all
miinna eller vid inrättning som avses i 1 * stadgan ( 1970:88) om enskilda 
vi1rdhem m.m. Som sjukv[ml skall även anses vård av si1dan beskaffenhet 
som beriittigar till sjukv<lrdscrsättning enligt 2 kap . .'i* lagen ( 1962:381) om 
allmlin försiikring samt vitrd som i övrigt tillhandahiills av nf1gon med slirskild 
legitimation att utöva yrke inom sjukvården. Även sjuktransporter som ut
förs med därför siirskilt inrlittade fordon hiinförs till sjukvärd. 

Undantaget beträffande sjukvärd omfattar, förutom varor och tjiinster 
som tillhandah~dls viirdtagarL:n direkt av vfirdgivaren, även siidana analyser 
av prov som tillhandahitlls V[lf'dgivaren av annan. Undantaget avser inte vård 
av djur. 

2. Med tanddrd avses åtgiirder för att förebygga. utreda och behandla 
sjukdomar. kroppsfel och skador i munhiilan. 

Undantaget betrliffande tandvärd omfattar. förutom varor och tjänster 
som tillhandahålls värdtagaren direkt av vl1rdgivaren, iivcn dentaltL:kniska 
produkter och tjänsta avseende sadana, nlir produkten eller tjänsten till
handahålls vi\rdgivaren, dentalteknikL:r eller den för vars bruk produkten iir 
avsedd. Undantaget avser inte vi1rd av djur. 

3. Med social omsorg avses offentlig eller privat verksamhet för barnom
sorg. äldreomsorg, siirskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och 
annan jiimförlig social omsorg. 

Undantagd betriiffande social omsorg omfattar varor och tjänster som 
den som bedriva omsorgen direkt tillhandahåller den som ~itnjuter lknna. 

3) Bank- och finansieringstjlinster m.m. 

Finansiella tjiinster iir enligt gällande rL:gler undantagna frän mervärdcbc

skattningcn. I avvaktan på resultatet av en p{1g{1cnde utredni1tg om beskatt-
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ningen av den finansiella sektorn (Fi 1989:02) har någon ändring av heskatt- Prop. 1989190: 111 
ningen i denna del inte föreslagits i lagradsrcmissen. Enligt 8 *första stycket 

punkt 3 i den föreslagna lagtexten omfattas siiledcs liksom enligt giillande 

regler finansiella tj;inster inte av skatteplikt. 

Undantaget för finansiella tjänster omfattar enligt den föreslagna bestäm

melsen - förutom bank- och finansieringstjiinster - ocksi1 omsättning och 

förmedling dels av vissa uppriiknade ~lag av värdehandlingar och andra där

med liknande värdehandlingar. dels av fordringar som inte grundar sig pil 

si!dana viirdchandlingar. Förslaget inncbiir att värdepappershandeln i prin

cip i sin helhet skall vara undantagen från skatteplikt. Lagrådet anser att 

detta bör framgä tydligare av bestiimmelsen. Det är vidare enligt lagr;ldets 

mening Himpligt att den niirmare heskrivning av värdepappershandeln som 

kan behövas liimnas i anvisningarna i sfollet för i lagtexten si1som föreslagits 

i remissen. 

Lagr;1det fiiresl{1r s[1ledes att de undantagna finansiella tjänsterna i lagtex

ten betecknas som "'bank- och finansieringstjiinster samt värdepappershan

del och därmed jiimförlig verksamhet'". 

Vad som förstC\s med värdepappershandel och diirmcd jiimförlig verksam

het bör som nyss sagts niinnan: anges i anvisningarna till bestämmelsen. Den 

avser givetvis handeln med viirdepappcr av traditionellt slag. Men den tar 

också sikk p;I värdepappershandeln i det s.k. papperslösa samhället. Den 

dokumentlösa viirdepappershantcringens ökande betydelse följer bl.a. av 

den nya aktie kontolagen ( 1989:827). som innehiir en övergång frfm en fysisk 

viirdepappershantering till ett dokurnentllist. kontobaserat system med da

tormässig registrering av aktier m.m. hos Yiirdcpapperscentralcn VPC Ak

tiebolag (prop. 1988/89: 152). samt den motsvarande verksamhet med obli

gationer som avses komma till sttmd hos Penningmarknads Centralen AB. 

\1ot bakgrund av det anförda bör det av en inledande definition i anvisnings

punkten om de finansiella tjänsterna klarare framgit att viirdepappershandel 

och diirmed jämförlig verksamhet llmfattar transaktioner avseende rättighe

ter av alla slag som ingiir i viirdcpappcrsmarknadcn, iiven i de fall de inte iir 

bundna till dokument. 

I den föreslagna anvisningspunktl'n har bank- och finansieringstjiinstcr 

definierats st1 att vissa tjiinster. bl.<1. notariatverksamhet och inkassoverk

~amhet. inte hiinfiirs till denna typ av tjiinster. De omfattas därför inte av 

undantaget frim skatteplikt. Lagriidet fiireslär att bestiimmelscn omformule

ras sil att det direkt framg{1r att undantaget fdn skatteplikt för bank- och 

finansieringstjiinstcr inte giiller för notariatverksamhet. inkassoverksamhet 

m.m. Slutligen kan anmiirkas att viirdepappershandel enligt förslaget alltid 

skall vara skattefri. Detta giiller sttledes ocks<I i den mim sådan handel be

drivs av ett notariat. 

Lagriidet föresliir att anvisningarna till 8 S si1vitt avser bank- och finansie

ringstjiinster samt värdepappershandel och diirmcd jiimförlig verksamhet 

ges följande lydelse: 

5. !\kd \"iirdepappl'rshandel och diirmed j:imförlig verksamhet avses omsiitt
ning och förmedling av aktier. andra andelar och fordringar. vare sig de re-
presenteras av viirdepapper eller ej. 
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Undantaget för bank- och finansieringstjänster omfattar inte notariatverk- Prop. 1989/90: 111 
samhct, inkassotjiinstcr, uthyrning av förvaringsutrymmen eller finansie-
ringsförctags omsättning av varor som enligt köpeavtal ätertagits av företa-
get. 

Den nuvarande anvisningspunkten 5. blir dii nummer 6. och bör med smärre 

jiimkningar förslagsvis fä följande lydelse: 

6. Med försäkringstjiinster avses även tjänster hänförliga till äterförsäkrings
verksamhet samt tjänster utförda av försäkringsmäklare eller annan förmed
lare av försiikringar. Undantaget beträffande försiikringst jänster omfattar 
inte fiirsiikringsföretags omsiittning av varor som övertagits i samband med 
skadereglering. 

5) Kulturverksam het 

Denna punkt i lagen, som iir ny även i förhitllande till kommittens förslag, 

saknar ett sjiilvstiindigt materiellt innchi1ll. Den hiinvisar endast till anvis

ningarna. Nttgra av de bestiimmelser som har tagits upp där återspeglar före

skrifter i 7 och 8 ** giillande lag. 
Mot den lagstiftningstcknik som har kommit till användning här kan prin

cipiella inviindningar resas. Som ett allmiint krav bör gälla att lagens huvud

text upptar det väsentliga materiella innehället. medan anvisningarna ger de 

ytterligare förtydliganden och konkretiseringar som kan behövas för den 

praktiska tillämpningen. En punkt i lagen som endast hänvisar till en punkt 

i anvisningarna borde fr~m denna utg<'mgspunkt inte godtas. 

Den valda lagstiftningstekniken sammanhiingcr synbarligen främst med 

dels det behandlade omr{1dets bredd och olikartade innehföl, dels avvikelser 

på väsentliga punkter frtm kommittens förslag. Redan det kulturpolitiska 
omriidct som si1dant (2.2.4) iir svärt att avgriinsa, och hiirtill kommer att en 

en enhetlig behandling av olika immaterialriitter (2.2. 7) har eftersträvats 

iiven diir dessa rättigheter i sak striicker sig utanför det kulturpolitiska fältet. 

De nu ifrägavarandc bcstiimmelserna i lagen och i anvisningarna hör till 

det som mttste bli föremiil för uppmiirksamhet i samband med den förest<l

endc lagtekniska översynen av ML. Lagri!dct utgiir från att detta arbete bl .a. 

kommer att leda till att lagtexten och anvisningarna förs samman. 

I.agnldet har mot denna bakgrund stannat för att man tills vidare kan 

godta punkten 5) i lagtexten. Vid granskningen av motsvarande punkt i an

visningarna har lagr<ldct i huvudsak utg{1tt frän de sakliga stiillningstagandcn 

som gjorts i remissen. 

I ett par hiinscenden vill dock lagrådet ifriigasätta om inte de bevekelse

grunder som ligger bakom förslaget att undanta vissa immateriella riittighe

ter foin skatteplikten bort leda till en annan reglering. 

I anvisningarna undantas från skatteplikt upphovsmannens upplåtelse el

ler överlätclse av riittighet som omfattas av I, 4 eller 5 § upphovsrättslagen. 

Fr;111 skattefriheten undantas dock bl.a. översättning av litterära verk. Moti

vet hiirtill iir att övers~ittningar tillhandahålls i stor omfattning inom närings

livet samt att det skulle medföra hanterings- och tillämpningsproblcm att 

skilja dessa rr;rn översättningar av litteriira verk. 

De översättningar av allehanda texter som behövs i niiringslivet och som 

inte ~ir hiinförliga till littcriira verk bör även enligt lagrådets mening omfattas 308 



av skatteplikten. Niir det diiremot iir frf1ga om översättningar av litteriira Prop. 1989/90: 111 
verk bör de i fräga om merviirdebeskattningen följa samma regler som origi-

nalverken. Det förekommer att en författare av litterära verk rn.:ksä översät-

ter andras verk. Vidare är det inte ovanligt att lyriker i en samling av egna 

dikter tar in översättningar av andras. Om skattepliktsreglerna vore olika för 
verken och öwrsiittningarna skulle onekligl'n tilliimpningsproblem upp-

komma i dessa fall. Diiremot torde det inte vara svärare att bestämma vad 

som är en översiittning av ett litterärt verk iin att fasbtälla vad som är ett 

litterärt verk. F.ö. torde det mera siillan förekomma att tillhandahållandet 

av en översättning inom niiringslivet far formen av en upplätelse eller överlä-

telse av upphovsr:itll:n till översättningen. 

Mot bakgrund av det anförda förordar lagrf1det att översättning inte un

dantas från den i anvisningarna föreskrivna skattefriheten. Genom att andra 

översättningar iin sådana som avses i 4 * upphovsriittslagen inte undantas 

friln skatteplikten blir de skattepliktiga enligt huvudregeln i 7 * första 

stycket. 

I remissen föreslfas att upphovsmans dödsbo skall behandlas på samma siitt 

som upphovsmannen, niir det giiller undantag fdn skatteplikten vid uppli!

telse eller överlåtelse av upphovsriitt. Det ligger i linje med detta förslag att 

med upphovsmannen jiimstiilla dem som upphovsriitten övergätt till genom 

ett familjerättsligt. således icke kommersiellt förvärv. Då borde emellertid 

även den till vilken riitten i.ivergätt pä grund av bodelning. arv eller testa

mente jämstiillas med upphovsmannen. Lagrade! förordar en sådan utvidg

ning. 

Rörande lagtekniska enskildheter i fr~1ga om denna punkt i anvisningarna 

kan till en början följande anföras. Även lagdtdet finner det naturligt att dis

ponera den si1. att den börjar med de immateriella rättigheterna och diirefter 

gar över till den allmiinna kulturverksamheten. Det framstår emellertid som 

mest naturligt att inleda med den underpunkt som direkt ansluter till upp
hovsrättslagen. 1 förh{1llande till remissen bör således a) och b) byta plats. 

Vidare är det önskviirt att arbeta in remissens andra och tredje stycken i hu

vudtexten; det rör sig om undantag friin undantaget resp. om en utvidgning 
av det primära undantaget. I stiillet kan liimpligen ett andra stycke ta upp 

den nyss behandlade bestämmelsen om att dödsbo m.tl. skall behandlas lika 

med upphovsman. I lärigenom kan man förenkla huvudtexten i första 
stycket. 

Första stycket a) bör utformas s~i att den avser upphovsmannens upplt1-

telse eller överlåtelse av rättighet som omfattas av I, 4 eller 5 *upphovsrätts

lagen. dock inte savitt avser reklamalster eller system och program för auto

matisk databehandling och inte heller film, videogram eller annan jiimförlig 

upptagning som avser information. Första stycket b) bör direkt anknyta till 

l * upphovsrättslagen. Därigenom klargörs att begreppet alster av bildkonst 

givetvis har samma innebörd i a) och b). 1 övrigt biir si1viil h) som c) precise

ras. I c) bör, som nyss sagts. remissens tredje stycke inarbetas. 

följande punkter avser den allrniinna kulturverksamheten. Det centrala i 

d) är teaterförestiillningar. I remissen sägs att undantaget också bör omfatta 

med teater jämförbara verksamheter. t.cx. revy-. operett- eller musicalföre

ställningar. Vidare sägs att undantaget bör omfatta opera- och balettföre- 309 



stiillningar, eftersom de ofta har en niira anknytning till teaterverksamhet Prop. 1989190: 111 
s;lviil sakligt som organisatoriskt. Det senare men inte det förra har kommit 

till uttryck i remissens författningstext. Enligt lagrädets mening bör man för 

att tiicka in remissens intl'ntioner Higga till orden ··och diirmcd jiimförliga 

förcstiillningar". 

I första stycket e) förordar lagr{1det ett förtydligande s{1 att det klart fram

gi1r. att iiven tillhandah{1llande av bildupptagningar och reproduktioner om

fattas och inte bara alster av bildkonst i triingre mening. 

Till f) bör anmiirkas att den allmiinna motiveringen torde gå för li"ingt d~1 

det siigs att iiven si"idan uppdragsvcrksamhet. som avser bcarbctande av arki

vets egna handlingar. bör kunna ske skattefritt. Enligt ordalagen skulle iiven 

kvalificerade uppdrag och utredningar omfattas av skattefriheten. vilket inte 

liir vara {1syftat. Ett förtydligande biir göras p{1 denna punkt i propositionen. 

Det nu anförda inncbiir att första stycket a) och b) endast kommer att tala 

om upphovsman och c) l'ndast om utövande konstnär. Ett andra stycke bör. 

som förut sagts. ta upp utvidgning till dödsbo och familjcrMtsliga förviirv. 

Förevarande punkt av anvisningarna skulle. om lagr{1dets synpunkter 

följs. kunna ges följande lydelse: 

7. Undantaget fr{111 skatteplikt enligt 8 * 5 giiller 
a) upphovsmannens uppliitelsc eller överlåtelse av rättighet som omfattas 

av 1. .i eller 5 *lagen ( 1960:729) om upphovsriitt till litteriira och konstniir
liga verk. dock inte si1vitt avser reklamalster eller system och program för 
automatisk databd1andling och inte heller film. videogram eller annan jäm
förlig upptagning som avser information. 

b) upphovsmannens överli1telse eller import av si1dant alster av bildkonst 
som avses i I * nämnda lag. 

c) en utövande konstniirs framförande av ett litteriirt eller konstniirligt 
verk samt konstniirens riitt i fr{1ga om ljudeller bildupptagning av framföran
det. 

d) biograf-. teater-, opera-. balett- och diirmed jiimförliga förestiillningar, 
e) bibliotcksverksamhet i form av tillhandah{1llandc av böcker. tidskrifter. 

tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bib
lingrafiska upplysningar. 

f) arkivvcrksamhct i form av förvaring och tillhandahållande av arkiv
handlingar och uppgifter diirur. 

g) museiverksamhet i form av utstiillning för allmiinhctcn och tillhanda
hiillande av förem[1l för utstiillning. 

Vad som siigs i a) - b) om upphovsmannen och i c) om utövande konstnärs 
riitt giillcr ocks<"1 dennes dödsbo samt den till vilken rättigheten eller alstret 
överg<itt p~t grund av bodelning. arv eller testamente. 

11) Riittigheter till fastighet 

I punkten biir anges vilka riittigheter som avses. Till denna punkt bör 

ocks{1 överföras vad som siigs i remissförslagets punkt 7 i anvisningarna. I 

stiillct synes det liimpligt. att i anvisningarna som punkt 8 införa det som ta

gits upp i andra stycket i K *· Punkten 6) i denna paragraf och punkten 8 i 

anvisningarna kan d{t förslagsvis rn följande lycklse: 

fi) överfatelse eller uppl<itelse av arrende. hyresriitt. bostadsriitt. tomtriitt. 
servitutsriitt eller annan riittighct till fastighet eller del av fastighet samt upp
btarens tillhandahttllande av gas. vatten. elektricitet. viirme och niitutrust
ning f\.ir mnttagning av radio- och televisionssiindningar. - - -
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8. Undantaget i 8* 6) giiller inte: vid Prop. 1989190:111 
a. stidan upplt1telse för vilken skattskyldighet medgivits enligt 2 * tredje 

stycket. 
h. upplätelsc eller överbtelse av riitt till jordbruksarrende, avverknings

rätt och annan jiimförlig riittighet. riitt att ta jord. sten eller annan naturpro
dukt samt riitt till jakt. fiske eller bete. 

c. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplätelse 
av campingplats och motsvarande i campingverksamhet, 

d. upplätelse av parkeringsplats i parkeringsverksamhet, upphltelse av 
hamn eller flygplats, uppli1telse av förvaringsbox. uppl{1telse av utrymme för 
reklam eller annonsering pä fastighet. upplatelse av byggnad eller mark för 
djur. 

11) Vissa annonser 

Punkten har i remissen getts samma avfattning som i nuvarande 11 * :'i) 
ML. Lagriidet ifrågasätter emellertid om inte ordet "tryckalster'" leder till en 

ej i1syftad hcgriinsning av skattefriheten. I.agrticlet erinrar om att tryckfri

hctsiörordningen har gjorts tilliimplig iivcn 1nl vissa publikationer som inte 

kan betecknas som tryckalstcr. Lagrädet erinrar ocks{1 om de överväganden 

rörande publikationer. framstiillda med annan iin den traditionella trycktck

niken. som redovisades av reklamskatteutredningcn (SOU 1988: 17). 
Vit nu anförda skiil förordar lagriidct att ordet '"tryckalster'" ersiitts med 

ordet "publikation'". 

13) Radio- och telcvisionsverksamhct m.m. 

Med avvikelse fr<ln kommittt!ns förslag ilsyftas med remissen att Sveriges 

Radio-koncernens verksamhet iiven fortsiittningsvis skall ligga utanför det 

skattepliktiga omr~tdet. Diircmot avses inte att ni1got undantag skall giilla för 

televerkets verksamhet med s.k. programinsamling och programdistribu

tion. Genom den avgränsning. snm remissens lagförslag inneh{1ller, uppnäs 

emellertid inte det angivna syftet. Lagddet förordar att punkten i stället ges 

följande avfattning. i vilken för tydlighets skull s<iviil Sveriges Radio-koncer

nen ~om TY-avgiften niimns direkt i lagtexten: 

13) Sveriges Radio-koncernens verksamhet för produktion neh utsiindning 
av radio- och tclevisionsprogram. i den mirn verksamheten finansieras ge
nom TV-avgiften eller statsanslag. 

Dessutom bör för att tillgodose intentionerna i remissen anvisningarna kom

pletteras med tvi1 punkter av förslagsvis följande lydelse: 

11. Undantagen i 8* 9)- 12) omfattar även publikation i form av radiotid
ning eller kassettidning. 

12. Undantaget i 8 * 13) omfattar inte uppHttelse eller överlillelse av rätt 
till program. 

I paragrafen, som definierar heskattningsviirdet, behandlas som ett special

fall uttag av varor med anknytning till 2 a *sjunde stycket. Sistniimnda he

stiimmelse avser leveranser till fartyg i internordisk trafik för kioskförsiilj

ning om hord och innebiir. att leveranserna till fartyget av kioskvaror - frän- 311 



sett sprit. vin, tohak och vissa andra uppriiknadc varor- inte skall anses som Prop. 1989/90: 111 
export; de skall si1ledes merviirdeskatteheliiggas. Bestämmelsen i 14 §avser, 

enligt vad som upplysts vid föredragningen inför lagriidet. det fall att kios-

kvaror levererats till fartyget utan att hestiimmelsen i 2 a * sjunde stycket 

iakttagits. exempelvis pä grund av att varorna antagits vara avsedda för far-

tygsrestaurangens behov. Leveransen har st1lcdes ski:tt som export, dvs. utan 

merviirdi:skattebeliiggning. Skulli: sedan varorna tas ut för kioskförsäljning, 

är avsikten med bestiimmelsen i 14 * att uttaget skall beläggas med mer-

viirdeskatt basi:rad pi1 varornas inköpsviirde vid leveransen till fartyget. Re-

sultatet hiirav blir att förfaranckt skattemiissigt likstiills med fallet att leve-

ransen beskattats enligt bestiimmclserna i 2 a * sjundi: stycket. Bcstämmel-

si:n i 14 * hör emellertid omformuleras sa att innebörden framg[ir klarare. 

Följande lydelse föresliis: 

Beskattningsviirdi:t utgörs av vederlagd och, vid uttag, av saluviirdet. Vid 
uttag for försföjning fdn fartyg i fall som avses i 2 a * sjundi: stycki:t. av andra 
än diir uppräknade varor. skall dock beskattningsviirdet utgöras av varans 
inköpsviirde." 

Lagddet har uppmiirksammat viss oenhetlighet vid anviindningen i ML. 

hl.a. i 14 * jiimte anvisningar. av olika värdebegrepp. Dti remissförslaget inte 

närmare behandlar di:ssa fri1gor vill lagriidet utan att framliigga något änd

ringsförslag peka på några av de regler som har samband med värdebegrep

pen och som synes böra överviigas ytterligare. 

Vid uttag iir beskattningsviirdet enligt huvudregeln i 14 *lika med saluvär

det. Enligt femti: stycket i anvisningarna bestiims varas saluviirde enligt or

tens pris enligt samma grunder som föri:skrivs i kommunalskattelagen. Den 

i1syftade bestämmelsen i kommunalskattelagen är 42 * andra stycket enligt 

vilken viirdet av produkter. varor eller andra naturaförm{mer i visst fall be

räknas efter ortens pris. Niirmare bestiimmelser om vad som avses med or

tens pris finns i andra stycket av anvisningspunkt 1 till 42 *· Emellertid skall 

enligt lagr{1dsrcmissen avseende reformerad inkomstoch företagsbeskatt

ning uttrycket "ortens pris" i 42 * bytas ut mot begreppet "marknadsviirdcf' 

och anvisningarna till 42 * föresli1s i förevarande avseende delvis fo en annan 

utformning. Det förefaller genom den hiinvisning som görs till kommunal

skattdagen klart att det viirde som uttagsbeskattningen skall utgå ifrån är 

det i kommunalskattelagen angivna marknadsvärdet. Femte stycket av an

visningarna bör diirför hänvisa till marknadsvärdet enligt vad som föreskrivs 

om di:tta i kommunalskattdagen. 

I punkt 2 av anvisningarna till 2 *ML anges att uttagsheskattning skall ske 

om vara (punkt a) eller tjiinst (punkterna c och di förslaget) överlitts respek

tive utförs eller tillhandahi'tlls utan vederlag eller till vederlag som understi

ger det allmiinna saluviirdet. Det viirde. det allmiinna saluviirdet, som så

lunda enligt 2 ~ iir utg[mgspunktcn för fr{1gan om huruvida uttagsbeskattning 

skall ske, 111[1ste sävitt kan bedömas vara samma värde som di:t saluviirde, 

numera definierat som marknadsviirde. som enligt 14 * utgör beskattnings

viirdet vid uttagsbeskattningen. Marknadsviirde och allmiint saluvärde är vi

dare identiska viirdebegrepp. Samma begri:pp biir mot bakgrund av det an

förda anviindas i 14 *och anvisningarna till 2 och 14 **om uttagsbeskattning. 312 



Det begrepp som tHirvid bör komma till anviindning iir marknadsviirdet. Prop. 1989/90: 111 
Detta bör iiven beaktas vid en genomgäng som bör ske av hur viirdebegrep-

pen anviinds i ML. D1irvid bör iiven beaktas att värde till grund för uttagsbe-

skattningen skall bestämmas inte bara för vara, som sägs i femte stycket av 

anvisningarna till 14 ~- utan också för tjiinst. 

Vidare iir de föresltigna anvisningarna till 14 S om beskattningsviirdet vid 

uttag av tjiinst som avser fastighet (sjundt' stycket) och nyttjande av person

bil för privat bruk (iitwnde stycket) till sitt innehitll sädana att de borde föras 

in i lagtexten. 

Slutligen kan framhållas att anvisningen om uttag av tjänst som avser fas

tighet är ytterst otydlig i den del den anger att saluvärdet (bör vara beskatt

ningsviirdct) skall beriiknas som summan av nedlagda kostnader jämte ränta 

pil eget kapital. Det iir oliimpligt att anviinda uttrycket eget kapital. om det 

inte svarar mot innehallet i det vedertagna bokföringsbegreppet. Någon s<l

dan identitet synes inte föreligga. Bestämmelsen bmnar bl.a. därför inte nå

gon viigledning för tolkningen av vilken ränta som skall inräknas i bcskatt

ningsviirckt. 

18 -~ 

Sista stycket avser st1dan kioskförsäljning ptt fartyg i internordisk trafik som 

lagddet förut har behandlat i samband med 2 a och 14 **· I överensstiim

melse med den enklare lydelse. som lagdtdet har förordat beträffande 2 a * 
sjunde stycket, bi.ir även förevarande stycke kunna förenklas väsentligt. Föl

jande lydelse föresl{ts: 

Avdragsriitt föreligger inte heller för ingående skatt p{t forsiiljning frän far
tyg enligt 2 a * sjunde stycket. 

18 a !$ 

I första stycket föreshis att statlig myndighet inte skall ha riitt till avdrag för 

ingitende skatt annat iin efter siirskilt beslut av regeringen. Förslaget utgör 

ett led i ett iindrat system för skattskyldigheten för staten och statliga myn

digheter. 

Lagrt1det har kommenterat den föreslagna ändringen i samband med 3 § 

och har avstyrkt förslaget av friimst konstitutionella skäl. I konsekvens hiir

med kan lagrådet inte heller tillstyrka den föreslagna bestiimmclscn i 18 a * 
första stycket. 

Vidare synes ordalydelsen i andra stycket i paragrafen böra jämkas. 

Lagrädct fiiresli'i.r att paragrafen far följande lydelse: 

Staten har inte avdragsrätt för ingitende skatt. 
En kommun har riitt att göra avdrag for ing{1ende skatt. oavsett om skatten 

hänför sig till en verksamhet som medför skattskyldighct eller ej. Om av
dragsrätt för kommuner giiller i övrigt 17 och 18 ** i tillämpliga delar. 

JCJ -~ 

~ervärdebcskattning sker för närvarande endast av skattskyldiga som är re

gistrerade hos skattemyndigheten enligt 19 *ML. (Vid import av varor giillcr 

21 Riksdagen 1989190. 1 sam/. Nr 111 
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dock siirskilda regler.) Fn skattskyldig skall registreras, om den skattcplik- Prop. 1989/90: 111 
tiga omsiittningcn i en verksamhet som han bedriver ~ir högre iin 3ll IJllll kr. 

I lagr~1dsn:misscn fiiresli1s att beloppsgriinsen för registreringen enligt hu

vudregeln i 11J ~skall höjas fr{111 30 ()()()kr till 200 ll(JO kr. Till detta förslag 

anknyter nya regler i remissen om deklarationsförfarandet. Den föreslagna 

huvudregeln i 22 * iir liksom nu att de rcgistrt•rade skattskyldiga skall liimna 

sina deklarationer till skattemyndigheten för siirskilda redovisningsperioder, 

som rcgl'I varannan mimad. De icke regislrerade skattskyldiga skall enligt 

förslaget i sliillet himna sin skatteredovisning för merviirdeskatten till skatte

myndigh.:ten i allm:in sjiilvdcklaration för bcskattnings[1rct. således en gäng 

per <ir. 

Den breddning av skattebasen for merviirdcskattcn som sker enligt re

missförslaget medför en stor iikning av antalet skattskyldiga. I avsnitt 2.5 i 

lagddsrcmisscn framhi1lls pcks{1 den mycket stora belastning pi1 skattemyn

digheterna snm skulle komma till stilnd om bcloppsgriin~en för registre

ringen inte höjdes. Om systemet för redovisning av merviirdeskatt inte iind

ras, skulle ytterligare ett stort antal skattskyldiga inordnas i det liimligen !lm

stiindliga registreringsfi.irfarandct och enligt förslaget regdmiissigt avge 

minst sex mcrviirdcskattedeklarationer per iir. 

Registreringsförfarandet regleras i huvudsak i 19 * och innebiir i stort sett 

följande. Registreringen sker i regel efter anmiilan av den skattskyldige. An

miilan skall göras p<i siirskild blankett och avse varje verksamhet som den 

skattskyldige driver. Anmiilan skall göras senast tv{1 wckor innan verksam

heten börjar eller övertas. Vid underbten anmillan kan vite förcbggas. 

Skattemyndigheten beslutar 1>rn registrering och utfärdar siirskilt rcgistre

ringsbevis. Anmiilningspliktig skall inom tvi1 veckor anmiila till skattemyn

digheten om de förh<illanden iindrats som föranlett registreringen. Vid regi

streringen tilldelas den skattskyldige ett registrering:,;nummer. 

'Ytterligare bestämmelser nm registreringen och mcrviirdeskattercgistret 

finns i förordningen (I %8:-131) om mcrviirdeskatt. Enligt 24 *i förordningen 

meddelar riksskatkverket niirmarc föreskrifter om merviirdeskatterl~gistrct. 

Lagri1dct delar uppfattningen att en begriinsning av antakt skattskyldiga 

som skall registreras iir önskviird av administrativa skiil. Även för de skatt

skyldiga med en higre omsiittning innchiir förslaget <ltskilliga fördelar. Regi

streringsförfarandet och de lfärmcd sammanhängande, tätt upprepade dek

larationstillföllena undviks. Viten i samband med registreringen och restav

gifter i samband med deklarationerna kommer inte i foiga. Risken för förse

ningsavgifter och skattetilUigg minskar. Ni1gon införing i dL't siirski\da mcr

viirdcskattcrcgistret aktualiseras inte. Detta hör beaktas dii man ser pä för

slagen i 19. 22 och 60 ** i remissen om att vissa skattskyldiga, oavsett den 

skattepliktiga omsiittningens storlek, och vissa impnrtlirer av tjänster inte 

skall omfattas av undantaget fri111 rcgistrcringspliktcn och det diirmed sam

manhiingandc enklare deklarationsförfarandet. 

I 19 * första stycket andra meningen i remissen förcsbs att skattskyldiga 

till merviirdcskatt som inte iir deklarationsskyldiga vid inkomst- och förmö

genhctstaxeringcn skall vara skyldiga att registrera sig. En utvidgning av an-

miilningsplik!en för registrering forcsliis ocks<l i 60 * sjunde stycket andra 
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meningen i remissen att avse alla importlirer av tjiinster med yrkesmiissig Prop. I 9X9/90: 111 

verksamhet, oavsett omsiittningens storlek. samt annan importiir av tjiinster 

viirda mer iin 30 ()()() kr. 

Lagriidet vill först peka pi1 ni1gra av de sviirigheter som kan uppkomma 

om man knyter anmiilningsplikten och registreringen till deklarationsskyl

digheten vid taxeringen. Deklarationsskyldighctcn iir beroende av att den 

skattskyldige haft intiiktcr av i lagen om sjiilvdeklaration och kontrolluppgif

ter föreskriven storlek eller av andra i den lagen angivna förutsiittningar. Det 

kan i vissa fall inte avgöras om förutsiittningarna i fr<lga iir uppfyllda förriin 

den skattskyluige skall deklarera iiret efter det att transaktionerna i fritga 

intriiffat eller andra för deklarationsskyldigheten avgörande förhidlanden 

förelegat. Lagr;·ictet anser att den föreslagna allmiint hi1llna. till deklarations

skyldigheten vid taxeringen knutna bestiimmelsen om anmiilningsplikt och 

registrering i dessa fall knappast iir praktiskt genomförbar. Förslaget har inte 

motiverats niirmare i lagr<idsremissen eller i förarbetena i övrigt. Motsva

rande giiller utvidgningen av registrerings- och deklarationsförfarandet för 

vissa importörer. 

Ett antal skattskyldiga som avses i 19 ~ första stycket andra meningen 

kommer sclledcs vid tidpunkten fiir en skattepliktig transaktion inte att 

kunna avgöra om de iir anmiilningspliktiga. Bl.a. pft grund hiirav mrn ocksit 

med hiinsyn till den giillande inriktningen. att personregistrering som inte är 

niidviindig skall undvikas, anser lagd1dct att den föreslagna registrerings

plikten gitr för lirngt och kan inte förorda att bestiimmclsen införs. 

Det har vid föredragningen inför lag61dct upplysts att önskemi1let om en 

n:gistrcring av skattskyldiga, som inte iir deklarationsskyldiga vid taxe

ringen. friimst giiller handelsbolag och vissa andra juridiska personer; i kom

mittdiirslaget upptogs endast kommanditbolag eller annat handclsblllag. 

Det framstiir vid si1dant förhiillande som en biittre lösning att i 19 ~föreskriva 

om anmiilningsplikt och registrering av handelsbolag m.fl. Övriga skattskyl

diga till merviirdeskatt som inte iir deklarationsskyldiga vid taxeringen skulle 

kunna liimna sin deklaration för merviirdeskatteredovisningen i samband 

med att de allmiinna sjiilvdeklarationcrna avges. Hithörande förfarandcfrii

gor har inte behandlats niirmare i lagr<ldsremissen. Det iir bl.a. cHirför inte 

möjligt att vid lagddsbehandlingen överblicka konsekvenserna av en regle

ring i denna del. Lagrådet avsti1r diirför friin att liimna förslag om lagteknisk 

lösning av friigan. 

22 ~ 

Som anförts redan i inledningen bör bemyndigandet i tredje stycket för rege

ringen rensas ut. 

I ett nytt sista stycke av 22 ~ införs enligt remissförslaget bestiimmclser om 

redovisning av merviirdeskatt för skattskyldiga som inte iir registreringsskyl

diga. Dessa skall enligt förslaget redovisa ut- och ing{1ende skatt i den all

miinna självdeklarationen och fiir förfarandet i dessa fall skall inte ML:s reg

ler gälla utan i stiillet lagen om sjiilvdcklaration och kontrolluppgifter, taxe

ringslagen och uppbördslagen. Motiven for Lkn föreslagna oruningen redo

visas i avsnitt 2.5 av remissen och siigs innebiira. att samma uppbördsförfa- 315 



rande skall tilbmpas som ht:trMfande inkomstskatten. Den reella innebör- Prop. 1989/90: l 11 
den av förslaget iir emellertid att i stort sett alla bestämmelser om beskatt-

ningsproeeduren i YIL - ett trettiotal paragrafer - för dessa skattskyldiga er-

sätts av motsvarande bestiimmclser inom systemet för den vanliga inkomst-

skatten. I kommittebetiinkandct (kap. Il avsnitt 12.4.2) diskuteras i stort sett 

enbart att riintdörluster o.dyl. kan uppkomma för staten som följd av det 

mer utdragna uppbördsförfarandet enligt uppbiirdslagen. N<igon systema-

, tisk genomgimg av de friigor som uppkommer. niir de för inkomsttaxeringen 

giillande procedurreglerna skall tilliimpas på ett helt nytt omri1de, redovisas 

diiremoc inte. En s<ldan genomg{mg har enligt vad som upplysts vid lagrf1ds

föredragningen inte gjorts. bl.a. av det skiilet att inkomsttaxeringsförfaran

det samtidigt varit föremål för reformering. 

Lagritdet har viss försti1else för de tankeg{rngar som har motiverat försla

get att för de ekonomiskt sett obetydligare fallen lfita merviirdebeskatt

ningen ing<I i inkomsttaxeringen. Principiellt m{1ste man emellertid utgä från 

att ett s:i specialiserat system som inkomsttaxeringsprocessen inte utan svå

righeter kan oförändrat tilliimpas pi1 en indirekt skatt som mervärdeskatten 

med dess speciella uppbyggnad. Likaledes miiste mana priori ställa sig skep

tisk till att enhetliga materiella resultat uppniis om tvi1 olika uppsättningar 

procedurregler samtidigt skall gälla för mervärdebeskattningen. N<igon si1-

dan systematisk genomgimg. som skulle behövas för att undersöka utfallet 

av den föreslagna ordningen med utgfo1gspunkt fri1n dessa hypoteser, har 

inte kunnat göras under lagr<ldsgranskningen. 

I-fartill kommer emellertid att sfwiil taxeringsförfarandet som skatteför

valtningens organisation har föriindrats viisentligt enligt förslag som lagts 

fram sedan förevarande utredningsförslag utarbetades. Den nya taxerings

lag, som föresli1s i prop. 1989190:74, innebiir att taxeringsnämnderna försvin

ner och att skattemyndigheten - som triider i stiillet för siiviil elen nuvarande 

liinsskattemyndigheten snm de lokala skattemyndigheterna - far hand om 

b~1de inkomsttaxeringen och merviirdebeskattningen. Lagrfidet ifrägasätter 

med hiinsyn till denna utvL'ckling om sk;ilen för att bta merviirdeskattefri1-

gorna behandlas i tv[1 skilda förfaranden kvarst{tr. Den enklaste lösningen iir 

enligt lagri1dets mening. mot bakgrund av den skisserade skatteorganisatio

nen, att sildana merviirdeskattskyldiga som inte skall vara registrerade far 

avge mcrviirdeskattedeklaration en g~lng iirligen i samband med den all

miinna självdeklarationen. varefter merviirdeskattedeklarationen behandlas 

enligt förfarandereglerna i ML med eventuellt nödviindiga modifikationer. 

Detta skulle göra de till lagddet remitterade förslagen till ändringar i lagen 

om sjiilvdeklaration och kontrolluppgifter. taxeringslagen och uppbördsla

gen överflödiga. 

Anses det iindock piikallat att genomföra den i remissen föreslagna ord

ningL'n, förutsiitter lagrt1det att en s{1dan systematisk genomgang av de frfagor 

snm lagd1clsgranskningen viickt kommer till stimd med det snaraste, exem

pelvis som L'tt första led i den aviserade översynen av ML. 

Redaktionellt förcsl{ir lagri1det. fiir att göra lagregleringen mera över

shidlig. att bestämmelSL'rna i det fiirl·slagna sista stycket av 22 *om redovis-

ning av rnerviirdeskatt för skattskyldiga. som inte är registreringsskyldiga en

ligt 19 *.bryts ut och tas in i en siirskild paragraf. liimpligen 21 *som iir ledig. 
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Bestiimmelsen kan, om den i remissen föreslagna ordningen hihehi1lls. ges Prop. 1989190: 111 
följande lydelse: 

Skattskyldig som inte är anmälningspliktig enligt 19 *och inte heller registre
rats enligt 19 * femte stycket skall redovisa utgilende och ingt1cndc skatt i 
allmiin sjiilvdeklaration för heskattningsiiret. I fr{1ga om förfarandet vid be
skattningen av s{1dan skattskyldig giiller inte bestiimmelserna i 22- 57 och 64 
h- 71 **utan i stiillet bestiimmelserna i lagen ( 1990:000) om sjiilvdeklaration 
och kontrolluppgifter, taxeringslagen ( 1990:000) och uppbiirdslagen 
(1953:272). 

Rubriken över 22 S - "Deklaratinnsskyldighet m.m." - bör dii flyttas till niir

mast före 21 \i och första meningen i 22 * liimpligen erhf1lla följande lydelse: 

I annat fall iin som avses i 21 * skall en särskild deklaration Himnas för varje 
verksamhet för vilken särskild registrering skall ske. 

60.~ 

Den föreslagna nya mervärdebeskattningen av import av tjiinster regleras i 

60 \i i det remitterade förslaget i de delar beskattningen av dessa tjiinster inte 

skall följa de allmänna reglerna i ML. Förutom en definition av vad som skall 

avses med import av tjiinst inneh~tllcr 60 * materiella regler om vem som iir 

skattskyldig samt om skattepliktens. skattskyldighetcns och avdragsriittens 

omfattning. Vidare finns administrativa regler friimst om vad som vid im

portbeskattningen skall avses med en verksamhet. om anmiilningsplikt och 

registrering samt om skyldighet att bevara underlag för beskattningen. 

I 60 * färs1a s1ycke1 i förslaget finns en allmiin bestämmelse om skattskyl

digheten vid import av tjiinst. Lagri1det konstaterar att en s<ldan bestiim

melse tagits in redan i 2 *andra stycket i remissförslaget diir det liiggs fast att 

importören iir den skattskyldige. Motsvarande bestiimmelse i 60 §hör diirför 

utg~1. 

Definitionen i 60 * andra s/vc/.:.er av import av tjiinst s{1som vissa tjänster 

som tillhandah{1lls av utliindsk företagare bör kompletteras att avse också 

tjiinster som förmedlas av utliindsk företagare. Punkten 9 i det föreslagna 

tredje stycket skall diirvid utg<i. 

Vid uppräkningen av skattepliktiga impnrttjiinster i det föreslagna lredje 
s1yc/.:.e1 i 60 * bör punkten 2 avseende '"datatjänst och tillhanclah;\llandc av 

information·· utformas i enlighet med vad lagr{1det förordat bctriiffande mot

svarande bestiimmelse i 2 a *tredje stycket. Detsamma giiller i fråga om för

slaget i punkten 6 avseende upplMelse av riitt att utnyttja system eller pro

gram för automatisk databehandling. 

Det fi.in:slagnafjiirde sryc/.:.e1 i()()* avser beriikningen av skatten pi1 de im

porterade tjiinsterna. Merviirdeskatteberiikningen görs enligt 14 § ML med 

utgångspunkt frän beskattningsviirdet. Beskattningsviirdet utgör vederlaget 

enligt hurndregcln. Vederlaget avser normalt vid merviirdebcskattningen 

vad den skattskyldige erhidlcr cb han omsätter vara eller tjiinst. Vid import 

kan dock annat vederlag iin det som erlagts a\· importiiren inte komma i 

friiga. Lagri1det anser diirför att hestiimmelsen iir onödig och kan utgf1. 

I 60 * femle .Hyckel föresli1s regler som inskriinker skattskyldigheten för 

vissa importörer av tjiinstcr. Enligt punkt I skall skatt inte erliiggas "av kom- 317 



mun dkr av statlig myndighet utom s{1dan som omfattas av beslut enligt 18 Prop. 1989190: 111 
a *första stycket ... I konSl'kvens med vad lagr[1det föreslagit om statens. stat-

liga myndigheters och statliga affiirsverks skattskyldighet i 3 och 18 a ~* bör 

undantai;ct frim skattskyldigheten i punkten I avse staten och kommun. 

I .1jiillC' stycket och i .1j1111ile stycket första meningen föresbs förtydligande 

besbmmelser om redovisningen i olika verksamheter respektive om skatte

pliktig omsiittning. Enligt lagr<tdcts mening tillför de föreslagna bestiimmel

serna inte niigot utöver den reglering som redan finns i förevarande hänseen

den i 5 respektive 6 *· De bör diirför utgi1. 

Enligt 1111dra 111eni11gc11 i .1jwuic stycket skall varje importör med yrkesmiis

sig verksamhet samt annan som importerar tjLinster. viirda mer än 30 000 

kronor. anmiila sig för registrering hos skattemyndigheten. Till följd cHirav 

skall importören registreras av myndigheten och liimna deklaration till 

denna för siirskilt bestiimda redovisningsperioder. IX1 det giiller andra skatt

skyldiga till merviirdeskatt föresläs detta registrerings- och deklarationsför

farande i princip endast för dem som har en skattepliktig omsiittning som 

överstiger 200 000 kr ( 19 *förslaget). Övriga merviirdeskattskyldiga registre

ras inte och liimnar enligt förslaget merviirdeskatteredovisningen i sin all

miinna sjiilvdekh1ration. Enligt lagradets mening kan det inte anses föreligga 

niigra biirande skiil för att siirbehandla vissa importörer i registrerings- och 

deklarationshiinseende s:"1som fiiresbs i 60 * sjunde stycket. P;i grund hiirav 

och av de skiil som anförts för lagr;'1dets stiillningstagande till förslaget i 19 * 

om registrering av dem som inte iir deklarationsskyldiga vid taxeringen. siir

skilt uppfattningen att personregistrering som inte iir nödviindig skall undvi

kas. avstyrker lagr{1det att bestiimmelsen i sjunde stycket andra meningen 

införs. 

I 60 * 11io11ile .11yckc1 föresläs att den i 2-1 *ML föreskrivna skyldigheten att 

i sju år bevara underlag för deklaration inte skall g;\lla för den som impork

rar i verksamhet som inte iir yrkesndssig. Enligt lagri-idets mening har det 

inte framkommit näg:ot biirande motiv för att siirbehandla ifri1gavarandc im

portörer dit det giillcr deklarationsunderlaget. Restiimmelsen bör diirför 

utg:'i. 

De siirskilda reglerna om importbeskattningen av tjiinster bör iiven i öv

rigt i förtydligande syfte jiimkas i niigra delar. 

Lagrildet föresbr att 60 * för fiiljai1lk lydelse: 

Vid import skall mcrviirdeskatt erliiggas av importören för följande tjiinster 
I. reklamtjiinst. 
2. automatisk databehandling och utarbetande av system eller program för 

automatisk databehandling. 
3. tillhandahiillandl' av information. 
-1. tjiinst avseende fastighet i Sverige. 
5. skrivtjiinst och översiittningstjiinst. 
6. uppl[itelse eller överli1tclse av rätt till patent. nyttjanderiitt till konstruk

tion eller uppfinning. mönsterriitt. varumiirkesriitt och riitt som omfattas av 
lagen (I %0: 729) 0111 upphovsriitt till litteriira och konstnärliga verk eller av 
lagen (I %0: 730) 0111 riitt till fotografisk bild samt riitt att utnyttja s{1dana sys
k111 eller pn)gra111 för automatisk databehandling som inte iir skyddade ge-
nom lagen om upphovsriitt till littcriira och konstnärliga verk. 

7. kontroll eller analys av vara. 318 



8. annan t_jiinst av ekonomisk, juridisk, administrativ eller diirmed jiimför- Prop. 1989/90: I I I 
Jig art. 

Med import av tj;inst avses att en tjiinst som skall tillgodogöras inom 
landet tillhandah:'1lls eller förmedlas av en utländsk företagare som inte iir 
skattskyldig h;ir i landet. Skattepliktei1 avser endast tj;inst som skulle ha varit 
skattepliktig om den tillhandah:'illits eller förmedlats av ni1gon som iir skatt
skyldig hiir i landet. 

Skatt enligt denna paragraf skall inte erliiggas 
1. av staten eller en kommun, 
~- av den som. om tjiinsten anskaffats inom landet, skulle ha haft riitt till 

avdrag motsvarande hela den ing~1endc skatten, 
3. om importen inte sker i en yrkesmässig verksamhet och dess samman

lagda beskattningsviirde uppgiir till hi.igst 311000 kronor för bcskattningsaret. 
Skyldighet att erliigga skatt enligt denna paragraf medför inte riitt till av

drag för ingaende skatt enligt 17 ~- Avser erlagd skatt import av tjiinst som 
delvis iir hiinförlig till skattL'pliktig verksamhet. fi\r dock avdrag göras pa siitt 
som anges i andra stycket tredje meningen anvisningarna till 17 *· 
Övergå11gsbest1/111111efserna 

Enligt de föreslagna överg{mgsbesUimmelserna, punkt 5, far avdrag inte gö

ras för ingaendc skatt som hfö1för sig till förviirv eller hyra av en vara om den 

skattskyldige före ikrafttriidandet av de nya bestämmelserna inte skulle ha 

haft rätt till avdrag för motsvarande förvärv eller hyra och varan före ikraft

triidanclet vid något tillfälle har iigts av denne. 

Syftet med bestiimmelscn iir att förhindra transaktioner av skatteplane

ringskaraktiir i samband med basbreddningen. Vad som därvid niirmast sy

nes ha ;°1syftats iir att förhindra att iigarcn. mot bakgrund av de föreslagna 

bestiimmelserna. inför ikrafttriidandet siiljer egendomen för att diireftcr 

iiterköpa eller hyra denna med riitt till avdrag för ingi"iendc mervärdcskatt. 

Bestiimmelsen synes emellertid limgtg<lende genom att den utan tidsbe

griinsning omfattar alla fall di1 varan vid ni1got tillfälle före ikraftträdandet 

ägts av den senare förviirvaren eller förhyraren. Enligt lagrildets mening kan 

elen hiirigenom komma att omfatta även fall där dispositioner gjorts innan 

basbreddningen av merviirdeskatten aktualiserats och siiledes för antas ha 

haft andra motiv ;in de nu berörda skatteplaneringsaspekterna. Lagräclet 

förordar diirför en tidsbegränsning av tilliimpligheten till exempelvis de se

naste tvi1 [1ren före ikraftträdandet och föresli1r siiledes, med niigon jiimk

ning av bestiimmclsen i övrigt, att den ges följande lydelse: 

5. Avdrag medges inte för ingftende skatt som hiinfiir sig till förvärv eller 
hyra av en vara. om den skattskyldige enligt iildre bestämmelser skulle ha 
saknat ri"itt till avdrag och tidigare har ägt varan vid ni1got tillfälle under de 
senaste två ären före ikraftträdandet. 

Lagen om särskild kompensation till primärkommuner och 
landstingskommuncr 

Den föreslagna lagen innehitller bestämmelser om statsbidrag till primär

och landstingskommuncr. Bidragen skall motverka konkurrenssnedvrid

ningar vid kommunernas val mellan ~I ena sidan verksamhet i egen regi och 

il andra sidan upphandling frim eller verksamhetsbiclrag åt icke skattskyldiga 319 



näringsidkare. Det är således inte fri1ga om föreskrifter om skatt. Dt:t nu Prop. I 9R9/90: 111 
sagda bör framg{1 pi1 ett tydligare sätt i såväl lagens rubrik som dt:n inledande 

paragraft:n. I överensstiimmdse med vad lagr{1det förordat i anslutning till 

ändringarna i lagen ( 1968:430) om mcrviirdeskatt hör kommunal förbund lik-

ställas med primär- och landstingskommun. 

Förfaranckrcglcr bör ges i form av föreskrifter frän regeringen ellt:r den 

myndighet som regeringen bestiimmer. De i 3 och 4 ** föreslagna bt:stäm

melserna hör stiledes utgii. 

Om skattemyndigheterna skall besluta om bidragen. bör dt:t ske utan sam

band med beskattningsbeslut. Överklagande av skattemyndighets beslut om 

statsbidrag bör ske till riksskattcvcrket. 

Mot bakgrund av det nu sagda förordar lagri1dd att lagen far följande ly

delse. 

Lag om siirskilt bidrag till kommuner 

I Hirigenom föreskrivs följande. 

1 * Statsbidrag utgftr till en kommun för att kompensera denna för dt: 

ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om merviirdeskatt upp

kommt:r vid upphandling i jiimfört:lst: med egen verksamhet inom sjukvård. 

tandviird. social omsorg och utbildning. Sädant bidrag till kommun utgi1r 

iivcn d{1 en kommun liimnar bidrag till näringsidkare för dennt:s verksamhet 

inom nfönnda omddt:n. 

:\1ed kommun först~s i denna lag primärkommun. landstingskommun och 

kommunalförbund. 

2 * Bidragsbeloppet beräknas enligt schablon. Regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen 

och om förfarandet för ansökan 0111 bidrag. 

3 * Skattemyndight:ten beslutar om bidrag. Dess beslut överklagas till riks

skattevcrkct. ·· 

Lagarna om ändring i uppbördslagcn (1953:272), 
taxeringslagen ( 1990:000) och lagen ( 1990:00) om 
sjiilvdcklaration och kontrolluppgifter 

Som lagr~tdet anfört i anslutning till 22 * i det remitterade förslaget om änd

ring i lagen om merviirdcskatt blir rubricerade lagiindringar överflödiga. om 

den av lagrf1det förordade lösningen följs. Mot utformningen av dessa ;ind

ringar har lagddet ingen erinran. 
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Lagrådet 
Utdrag ur protokoll vid sammantriide 1990-03-12 

Närvarande: justitieri1det Biiret Palm. regcringsr[1det Bertil Werner. justitie

r{1det Lars K Beckman. 

Enligt protokoll vid regcringssammantriidc den 25 januari 1990 har rege

ringen pil hemstiillan av statsrådet Kjell-Olof Fcldt beslutat inhämta lagrå

dets yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1%8:-Bll) om mervärdeskatt. 

2. lag om särskild kompensation till primärkommuner och landstingskom-

muner. 

3. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953:272) . 

.+. lag om ändring i taxeringslagen ( 1990:000). 

5. lag om iindring i lagen ( 1990:00) om självdeklaration och kontrollupp-

gifter. 

6. lag om koldioxidskart. 

7. lag om ändring i lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt. 

8. lag om ändring i lagen ( 1974:992) om nedsättning av allmän cncrgiskatt. 

9. lag om ändring i lagcn (1961:372) om bensinskatt. 

10. lag om iindring i lagen ( 1988: 1567) om miljöskatt pt1 inrikes flygtrafik. 

11. lag om skatt p{1 svavel i olja. kol och torv. 

Lagförslagen 6-11 har behandlats av lagrådet i här angiven sammansätt

ning. 

Förslagen har inför lagddet föredragits av kammarrättsassessorn Maj

Britt Remstam. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagråde1: 
Som ett led i strävandena att skapa ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 

föreslås i remissen tvi! nya punktskatter på energiområdet. I rcmissen an

vänds uttrycket .. miljörelaterade .. för att karakterisera ckssa skatter. Syftet 

med koldioxidskatten och svavelskatten är att minska utsläppen av koldioxid 

resp. svavel. Av mättekniska och praktiska skäl tas skatterna inte ut på ut

sHippen utan p:I insatsvarorna. Den skattskyldige skall ges incitament att 

vidta reningsi1tgiirder för att minska utsläppen genom en möjlighet till skat

te{1terbetalning i fiirhi1llande till hur mycket utsliippet har minskat. I remis

sen konstateras dock att det f.n. inte är möjligt att till en rimlig kostnad av

skilja koldioxid ur förbriinningsgaser (se avsnitt 3.2.4). Möjligheten till skat

tdterbetalning skall dessutom enligt förslaget inte föreligga i fråga om ben

sin och s.k. hiigre alkoholer. eftersom det beträffande dessa varuslag inte är 

praktiskt möjligt att miita koldioxidutsläppen (se bl.a. specialmotiveringen 

till -l *förslaget till lag om koldioxidskatt). Till skillnad frfm vad som gäller i 

fråga om koldioxidutsliippen kan svavelutsliippen med en ekonomiskt rimlig 

teknik minskas genom åtgärder före. under eller efter förbränningen (se av

snitt 3.6.4). Ocksa genom övergång diir det kan ske till mindre miljöfarliga 

bränslen kan L'n viss effekt av den nya skattebelastningen väntas. 

Nitgra remissinstanser har tagit upp fri1gan hur de avgifter som föreslagits 

av miljöavgiftsutreclningen kan tiinkas paverka prövningen enligt miljö

skydclslagen ( 1969:387). Denna fräga har uppmärksammats i L~n den 15 fcb-

Prop. 1989/90: 111 
Bilaga.+ 
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ruari l 91Jll beslutad lagr~idsremiss om miljöavgift pä utsUipp av kviiveoxider Prop. 1989/90: 111 
vid energiprnduktion (SL' avsnitt 2.1 i den remissen). Diir har angetts att mil-

jöavgiftsutredningcn kommer att behandla fr~igan i sitt slutbetiinkande. 

Lagri1det har inga principiella inviindningar mot alt de föreslagna nya 

skatterna nu införs. Lagr~1det kommer i det följande att himna vissa syn

punkter p:1 hur förslagL'n bör utformas. 

Förslaget till lag om koldioxidskatt 

Med instiimmande i vad som fiircslt1s i remissen anser lagrt1det att koldioxid

skattL'n biir regleras i en siirskild lag och alltst1 inte i lagen om allmiin energi

skatt, vilket utredningen föreslog. 

) ~ - -~ 

I paragrafen hiinvisas till 3-8 ** lagen ( 1961 :372) om bensinskatt. 1-Hinvis

ning .. ·n biir avse i1ven 2 * tredjL' stycket i den lydelse som föreslits i lagr[1dsre

missen. Vidare blir hiinvisningen kumpletteras med en motsvarighet till I* 

tredje stycket lagen om bensinskatt. ML'd vissa rL'daktionella ändringar -

bl.a. bcträffanck hänvisningstekniken si1vitt giiller bensinskattelagen - före

sbr lagrt1dd·att paragrakn ges följande lydclsL': 

I frt1ga om briinslen som avses i I * första stycket tilliimpas 2 *första stycket. 
2 a. li-8 **, }() * andra stycket. 2H. 25 * trcdjL' stycket. 26. 27, 32 och 33 ** 
lagen (1957:262) om allmän energiskatt. 

I fritga om varuslag som iir skattepliktiga enligt I *andra stycket tillämpas 
lagen ( 1961:372) om bensinskatt utom 1*och2 *första och andra styckena. 
Bcstiimmclsana om bensin i niimnda lag giillcr de varuslag som iir skatte
pliktiga enligt I * andra stycket dL'1rna lag. 

Lagritdct föresl{ir vidare att 2 och 3 **i det remitterade förslaget byter plats. 

En skattskyldig som har vidtagit i1tgiirdcr för att bcgriinsa utsliipp av kol

dioxid skall enligt första styckL'l i förevarande paragraf kunna fa tillbaka be

tald koldioxidskatt i förhi1llandc till hur mycket utsliippet har minskat. Som 

redan har berörts tas koldioxidskatten emellertid ut p{1 insatsvarorna och 

inte pil utsläppet av koldioxid. De föreslagna skattesatserna har enligt moti

ven bcstiimts med utgimgspunkt i önskemälct att skatten hör motsvara 25 

iire per kilogram utsHippt koldioxid (se avsnitt 3.1. l ). Hur storleken av äter

betalningcn skall beräknas frarng<lr dock inte av vare sig motiv eller lagtext. 

Det iir enligt lagd1clets mening nödviindigt med ett förtydligande pa denna 

punkt. 

Den som utan att vara skattskyldig har begränsat utsläpp av koldioxid fö
rcslib fii en möjlighet till kompensation för skatt som han har belastats med 

(se avsnitt 3.2.-1- i rcmissprotokollct och andra stycket i förevarande para

graf). Förslaget bygger inll' p:i ni1got utredningsförslag och behovet av be

stiirnrnclscn har inte niirmarc utvecklats i rcmissprotokollct. Det bör anges 

vilka situationer som avses. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om allmän energiskatt 

I lagrådsremissen föresl<\s inte n{1gon iindring av denna paragraf som inne

håller bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen be

stämmer att medge återbetalning av skatt p[1 briinsle som förviirvats av ut

liindska heskid:ningar m.fl. Paragrafen tillkom genom lagstiftning 1984. 

Med stöd av hemyndigandet har regeringen utfärdat förordningen (1985:93) 

om återbetalning i viss<1 fall av skall p{1 hensin. m.m. I konsekvens med vad 

lagrädet har förordat i fråga om 76 a *lagen om mervärdeskall (se yttrande 

denna dag av lagr~tdet i annan sammansättning) vill lagrådet föreslii att 27 * 

omformuleras s:I att den blir förenlig med regeringsformens krav. Stdunda 

bör i paragrafen anges dels de materiella förutsiittningarna för rätt till åter

betalning av skatt pil briinsle, dels bcslutsmyndighet oc:h besvärsväg. Förfa

randet för :'1terbetalning bör kunna regleras i verkstiillighetsföreskrifter. 

Förslaget till lag om ~indring i lagen om bensinskatt 

2§ 

I tredje styeket av paragrafen i nuvarande lydelse ges regler för beräkning av 

skatten. Diirvid anges att skatten beräknas efter varans fakturerade volym, i 

vilken dock inte skall inräknas smörjolja som har tillsatts bensinen. Vidare 

anges alt beskattningsmyndigheten för fasNälla grunder för beriikningen av 

volymen om skatten ej kan beriiknas p[1 angivet siitt eller om faktureringen 

inte sker enligt vedertagna grunder. I lagr:idsremissens förslag anges i tredje 

stycket endast att skatt inte skall tas ut för smörjolja som är inblandad i ben

sin. I spec:ialmotiveringen siigs att bestämmelsen justerats av konstitutio

nella skiil. I övrigt finns inte nf1gra motiv till iindringen. Lagr{1det anser det 

p{1kallat att fri1gan hely~es niirmare. 

Lagrådsremissen innehitller inlL' n:igot förslag till iindring av denna paragraf, 

som tillkom genom lagstiftning 1984. Lagr;idet förordar att paragrafen änd

ras i enlighet med vad som har föreslagits i friiga om 27 * lagen om allmiin 

energiskatt. 

Förslaget till lag om skatt pä svavel i olja, kol och torv 

Lagen om koldioxidskall iir enligt remissförslaget utformad sii att hänvis

ningar ges till energiskattelagen resp. bensinskattelagen i den mi'm bestiim

melser i dessa lagar iir tilliimpliga betriiffande koldioxidskatten. P{1 det siittet 

kan liitt konstateras i vilka hiinseenden den nya koldioxidskattclagen bygger 

pit vad som giiller beträffande energiskatt eller bensinskatt. 

I fr~1ga om förslaget till lag om skatt p;i svavel i olja, kol och torv har i 

stiillet valts metoden med en helt fristi1ende lag som i text iiterger också så

dana bestämmelser ur nu giillande lag - dvs. i detta fall enbart cnergiskatte

lagen - som skall gälla för svavclskatk:n. Enligt lagrt1det biir i stiillet så limgt 

Prop. 1989/90: 111 
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det kan ske hiinvisningar göras pft motsvarande siitt som i koldioxidskattela- Prop. 19~9/90: 111 
gen. Diirmed kan p<t ett enkelt siitt oeks{1 utliisas i vilka avseenden de b<ida 

nya lagarna om miljördaterade skatter skiljer sig fr{in varandra i fruga om 

energiskattdagens tilHimpning. 

Lagr<ldet. som förordar att lagens rubrik förkortas till "Lag om svavel

skatt", lämnar i enlighet med det sagda förslag till omarbetad lagtext av

seende 1-8 §§ i det remitterade förslaget. I lagddets förslag fär dessa para

grafer nummer 1-5 och diirmed 9-12 **i remissförslaget nummer 6-9. 

I anslutning till förslaget vill lagr<'tdet anföra följande. 

I 2 *förslaget har för tydlighets skull uttryckligen angetts att det är svavel

halten vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som skall ligga till grund 

för skatten. 

I.agr[1det anmiirker att det remitterade lagförslaget, utan att detta kom

menterats av departementschcfen. saknar motsvarigheter till vissa bestäm

melser i energiskattelagen. vilka däremot remissförslaget till koldioxidskat

telag upptar. Det giiller 2 * första stycket om undantag för inhemska fasta 

bränslen. 24 * första stycket c och g. andra ledet. om vissa avdrag. 27 § om 

<lterbetalning av skatt till utliindska beskickningar m.fl. och 32 §om bokfö

ring m.m. 

Enligt 6 § första styået 1 energiskattelagen. vartill hiinvisas nedan i 3 § 

svavelskattelagen. iir b\.a. elen som inom landet producerar skattepliktigt 

briinsle att anse som skattskyldig. I remissprotokollet uttalas att den som tar 

up_p torv iir att anse som producent av torv. Enligt lagrådets mening hör detta 

komma till uttryck i lagtexten. Lagradet har tagit in en så.dan bestämmelse i 

3 § förslaget. 

Enligt 6 * första stycket 6 i det remitterade förslaget till lag om skatt pi"1 

svavd i olja, kol och torv far i ckklaration avdrag göras för skatt på svavd 

i bränsle som har förbrukats för framställning av bensin eller skattepliktigt 

bränsle. Avdrag för därmed inte göras om bränsle används för framstiillning 

av (llja med en svavelhalt om högst ll, I viktproccnt. eftersom den är undanta

gen fran skatteplikt. Detta framst{1r inte som adekvat i förhållande till lagens 

syfte och det har under lagr{1dsföredragningen angetts att ställningstagandet 

i dc:nna del kan komma att iindras i propositionen. Lagri\det har självfallet 

inti: någon erinran mot att det sker. 

Lagddet har ocks:'1 vidtagit en del redaktionella ändringar i förh{11lande 

till förslaget i lagri1dsremissen. 

Lagd1dets förslag: 

1 § Svavelskatt skall betalas till staten enligt denna lag för svavelinnehället i 
I. k11lbdnsle (ur tulltaxenr 27.01. 27.02 eller 27.04 tulltaxelagen 

1987: 1068). 
2. torvbränsle (ur tulltaxenr 27.03 tulltaxelagen). 
3. motorbriinnolja och eldningsolja (ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen). 
2 § För kolbriinsle och torvbriinsle tas svavelskatt ut med 30 kronor per 

killlgram svavel i briinslct. 
För motorbrännolja och eldningsolja tas svavelskatt ut med 27 kronor per 

kubikmeter olja för varje tiondels viktprocent svavel i s<lclan olja. Svavel
skatt tas inte ut om oljans svavelinneh{11l iir högst 0.1 viktprocent. Vid be-
stiimning av skatten p;I grund av svavelinnehMlet. miitt som viktprocent sva
vel i oljan. skall avrundning göras uppi1t till niirmaste tiondels viktproccnt. 324 



Svavelhalkn vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde skall ligga till Prop. 1989190: 11 l 
grund för beriikningen av skatten. 

3 * Bestämmclserna i 6 * första stycket 1-.1, 7 §. 8 § första stycket l. 2 och 
4 samt andra stycket, lO §andra stycket och :n *lagen ( 1957:262) om allmän 
energiskatt tilHimpas i fråga om svavclskatt. Hänvisningarna i 6 § första 
stycket 3 lagen om allmiin energiskatt till 24 respektive 26 *i den lagen skall 
hiirvid i stället avse 4 respektive 5 * i denna lag. 

I fr:tga om torvbriinsle iir den som tar upp torven att anse som producent. 
4 * I deklaration får avdrag göras för skatt på svavel i briinsle som 
1. i beskattat skick för\'iirvats för Merförsäljning eller förbrukning i egen 

rörelse. 
2. [itertagits i samband med :iterg{mg av köp. 
3. förbrukats eller försiilts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg. niir 

luftfartyget eller fartyget inte anviinds för fritidsändamål eller annat privat 
iindamM. 

4. av den skattskyldige eller för hans riikning utförts ur riket eller förts till 
svensk frihamn för annat iindamM iin att förbrukas där. 

5. förbrukats eller förs[tlts för förbrukning för annat ändamål än ener
gialstring. 

6. förbrukats for framställning av bensin eller skattepliktigt briinsle. 
7. försMts med förlust för den skattskyldige, i den mim förlusten hänför 

~ig till bristande betalning från köpare. 
Avdrag far. i den mim avdrag inte har gjorts enligt första stycket 5. iiven 

göras för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller försålts för för
brukning i metallurgiska processer eller processer för framställning av varor 
av andra mineraliska iimnen iin metaller, vari iiven skall anses ingå den gas
oeh viirmeproduktion som sker till följd av sitdana processer. eller i sodapan-
nor. 

Avdrag enligt första stycket 7 för göras med belopp som svarar mot så stor 
del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försiiljningspris. Har s{1-
dant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter läm
nas för skatten pi\ det briinsle som betalningen avser. 

5 § Annan iin den som iir registrerad for köpa in briinsle utan skatt eller 
med nedsatt skatt mot avgivande av en försiikran till lcwrantören att briins
let skall användas för ett sådant iindamiil som avses i 4 *första stycket 3 eller 
5 eller andra stycket. 

Lagritdct framhiiller slutligen att vad som anförts tidigare vid bestämmelsen 

i 4 * lagen om koldioxidskatt. om kompensation för skatt. är tillämpligt 

oeksä i fdga om svavelskatten (jfr avsnitt 3.6.4 och 9 * andra stycket i det 

remitterade förslaget till lag om skatt p[1 svavel i olja, kol och torv). 

Lagförslagen 8 och I 0 

Förslagen liimnas utan erinran. 
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