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om tillfällig höjning av fastighetsskatten, m.m. 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade 
utdrag ur regeringsprotokollet den 1 november 1990. 

Pt1 regeringens viignar 

Ingvar Carlsson 
Erik Åsbrink 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att uttaget av den statliga fastighetsskattcn för s.k. 

kommersiella lokaler tillfälligt höjs med en procentenhet vid 1992 och 1993 
års taxeringar till 3,5 "if av taxeringsvärdet. Höjningen skall gälla generellt 
för hela riket. 

Vidart: förcsliis att Nyniishamns kommun inte skall omfattas av investc

ringsskattcn pt1 oprioriterade byggnadsarbeten som påbörjas efter den 31 de
cember 1990. 

Diirutöver föreslås vissa kompletteringar i lagen (1990:608) om tillfällig 
bcgriinsning av kommuners rätt att ta ut skatt. 

Allmiinna pensionsfonden föreslås bli befriad från skattskyldigheten även 
för fastighetsinkomstcr. 

Lagen mot skatteflykt föreslås få fortsatt giltighet t.o.m. år 1993. 

I Riksdagen /99019/. I sam/. Nr5f> 
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1 Förslag till 
Lag om tillfällig höjning av statlig fastighctsskatt 

Hiirigenom föreskrivs följande. 
I sfallet för vad som därom föreskrivs i 3 * första stycket b) lagen 

( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt, skall procentsatsen för beräkningen 
av fastighetsskatten vid 1992 och 1993 års taxeringar uppgå till 3,5 i fråga om 
hyreshusenhet som huvudsakligen bestar av lokakr. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1991. Lagen gäller dock ej i fråga 

om fastighetsskatt for beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1989:471) om investeringsskatt för 
vissa byggnadsarbctcn 

l-Hirigenom föreskrivs att 1 * lagen ( 1989:471) om investcringsskatt för 
vissa byggnadsarbeten 1 skall ha följande lydelse. 

N11rnra11de lydelse 

För byggnadsarbete, som påbör
jas under tiden den 27 maj 
1989-den 31 december 1991. skall 
investeringsskatt betalas till staten, 
om arbetet utförs i annan kommun i 
Stockholms liin iin Norrtiilje och Sö
der!Ulje samt i Uppsala och 1 liibo 
kommuner i Uppsala län och arbetet 
helt eller till övervägande del avser 

Föreslagen lydelse 

För byggnadsarbete, som påbör
jas under tiden den 27 maj 
1989-den 31 december 1991. skall 
investeringsskatt betalas till staten, 
om arbetet utförs i annan kommun i 
Stockholms län än Norrtälje, Söder
tälje och Nynäshamn samt i Uppsala 
och Hi1bo kommuner i Uppsala län 
och arbetet helt eller till övervä-
gande del avser 

1. bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus el
ler s<idan parkeringsanläggning som ej inrättas i anslutning till ny bostadsbe
byggelse. 

2. butiks-. kontors-. bank-, hotell- eller restauranglokaler. 
3. förvaltningsbyggnad. 
4. kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokalcr, 
5. sporthall eller annan idrottsanläggning, 
6. bostadshus som uppförs utan statligt stöd och inte är avsett uteslutande 

för fritidsiindamål. t'llcr 
7. bostadshus som iir avsett uteslutande för fri tidsändamål. om arbetet in

gitr i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus. 
Rivning av byggnad anses vid tillliimpning av denna lag inte som bygg

nadsarbete. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1991. 

1 Senaste lv<lebe av lal!ens rubrik 1990: 147. 
~Senaste l~·delse 1990;~40. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1990:608) om tillfällig begränsning 
av kommuners rätt att ta ut skatt 

I liirigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 1990:608) om tillfällig begränsning 
av kommuners riitt att ta ut skatt 

dd.1· att I och 2 ** skall ha följande lydelse. 
dels att dd i lagen skall införas tvi! nya paragrafer. 3 och 4 **·av följande 

lydelse. 

N111·arande lydelse Föresl11gen lydelse 

I§ 

Vid faststiillande av skattesatsen för skatt till landstingskommun. primiir
kommun. församling eller kyrklig samfällighet för skattesatsen för åren 1991 
och 1992 inte bestiimmas högre iin den skattesats som för <°tr 1990 har gällt 
för respektive kommun. församling eller samfällighet. Beslutar en kommun, 
församling eller samfällighet om en högre skattesats iin vad i förcg{1ende me
ning angetts skall den skattesats som giilkk för {1r 1990 anviindas vid tilliimp
ning av uppbördslagen ( 1953:272). lagen ( 1965:269) med siirskilda bestäm
melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m.m. och 
lagen ( 1988:491) om skattcutjiimningsbidrag. 

I !ar uppgifter omfördelats mellan 
landstingskommun och kommu
nerna inom landstingskommunen el
ler mellan kyrklig .rnmfiilliglzet och 
fi>r.rn1111ing11m11 inom .rn111fiilligheten 
skall den kommun. församling eller 
s11111fii!lighet vars kostnader minskat 
p{1 grund av omfördelningen sänka 
sin skattesats så att det sm111m111l11gda 
uttaget av skatt minskar med ett be
lopp som motsvarar de minskade 
kostn11dcma. Företas inte en si\dan 
siinkning skall vid tilliimpningen av 
de i I * angivna lagarna användas en 
skattesats som motsvarar den som 
skulle ha giillt om bestiimmelsen i 
första meningen följts. 

Landstingskommun. kommun. 
jörs111111ing eller kyrklig samfiilliglzet 
h1r d{i omfördelning som avses i 
föregi1ende stycke skett fastställa en 
högre skattesats iin den som angetts 
i I *i den m{inhöjningen av utdebite-

..., s 
-S 

Dm i första stycket 11ngil'llll högsta 
skattesatsen giiller ii1·e11 om kvmm1111 
eller församling bildas. Skattesatse11 
filr i stld11nt fall inte bestiimmas högre 
iin 1·ad som giillde 1·id den tidig11re in
dc/11i11grn . 

Har uppgifter omfördelats mellan 
landstingskommun och kommu
nerna inom landstingskommunen 
skall den kommun vars utdebite
ringsbehol' minskat pil grund av om
fördelningen siinka sin skattesats s{1 

att uttaget av skatt minskar med ett 
belopp som motsvarar det minskade 
bcho1·('t. Företas inte en sådan siink
ning skall vid tilliimpningen av de i 
I * fiirsta stycket angivna lagarna an
viindas en skattesats som motsvarar 
den som skulle ha giillt om bestäm
melsen i första meningen följts. 

Landstingskommun eller kom
mun far dit omförddning som avses i 
föreg:'iende stycke skett fastställa en 
högre skattesats än den som angetts 
i I * i den 111[1n höjningen av utdebi
teringen avser att tiicka ökade kost-
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Nul'llrande lydelse 

ringen avser att tiicka likade kostna
der som uppkommit vid omfördel
ningen. Den sammanlagda utdebite
ringen av skatt till landstingskom
munen och kommunen respC'kli1·e 
dn1 kyrkliga s111nji"illighc1en och för
sa111li11grn far i sO:tdant fall dock inte 
bli högre iin den sammanlagda utde
biteringl'n av skatt till landstings
kommuncn och kommunen respek
tire drn kyrkliga s11111fiillighe1en och 
.fi"irsamlingen som giillt för ;lr 1990. 

l?egeringrn clla den myndighet 
regeringen he.1·1ii111111er meddelar 11iir
mcm· }i:irC'skrificr om storlckm m· 
den siinkning m· 11tdebiteri11gen som 
skall .fiircta.1 respekti1·e den största 
hiijningen a1· wdcbi1ai11gm so111 jilr 
.fiireta.1· i .rnm/Jand med omfiircfrlning 
m· 11ppgijier enligt jårsla slycket. 

Föreslagen lydelse 

nader som uppkommit vid omför
delningen. Den sammanlagda utde
biteringen av skatt till landstings
kommuncn och kommunen far i sii
dant fall dock inte bli högre än den 
sammanlagda utdebitaingen av 
skatt till landstingskommunen och 
kommunen som gällt för år 1990. 

3.~ 

Har uppgijier omfiirdelats mellan 
kyrklig samfiillighet och församling 
eller mellan k_vrklip,a samfiilligheter 
antingen genom omorganisation eller 
del kyrklig samfällighet bildats, ii11d
rats ella 11pplös1s skall den för.rnm
ling eller smnfiil/ighel mrs 11tdehi1e
ringsbelw1· minskat på grund uv om
fördelningen siinka sin skallesals stl 
art 111/aget av skall minskar med ett 
hclopp som mo1.1·1·arc1r det minskade 
behm·ct. Fiirctas inle en sådan sänk
ning skall l'id tilliimpningen m· de i 
I.~ fiirslll styckl'I angivna lagarna an-
1·ii11das en ska11esa1s som mo/.\'l'arar 
den som skulle ha giillt om bes1iim-
111elsen i första meningen 
följts. Samfiillighet eller församling 
Jilr då omfördelning som avse.1· i 
ji'irs/a stycket har ske/I fastställa en 
hiigre skartesals än den som anges i 
1 ~ i den män hiijniny,en av Uldcbite
ringcn tll'ser att tiicka ökade koslna
cler på grund m· 0111förclelningen. 
[){'// sa11111umlagda 111dehiteringen al' 
skall för heriirda församlingar och 
samfiillighelcr får därvid inte ö1·er
stiga det med utgäny,spunkt i det egna 
sk11t1e11nderlaget 1·iigda genom.rnitlet 
m· de skatle.rntser som giillcle för för-
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N111'llra11de lydelse Föreslagen lydelse 

samlingarna och samfiillighetana 
för tlr 1990. Med eget ska1te111ulerlag 
m·ses antalet skat1ekronor för beriik
ning av förskou på kommunalskall 
för tlr 1990 enligt taxerings11äm11dens 
beslut år 1989. 

4.~ 

Regeri11gen eller den myndighet re
geringen bestämmer meddelar när
mare föreskrifter om swrleken av 
den sii11k11ing m' utdebiteri11ge11 som 
skall företas respektire de11 största 
höj11ingen 111· 11tdebiteri11ge11 som får 
företas. 

Denna lag tr;ider i kraft den l januari 1991. 

De nya hestiimmdserna tilHimpas p[1 heslut om dehitering av skatt som 

fattas av kommun. lan<lstingskommun. församling eller kyrklig samfällighet 

dter den 7 novemher 1990. 
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4 Förslag till 
Lag om iindring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt 

l liirigenom föreskrivs att 7 ~ 3 och 4 1110111. lagen (1947:576) om statlig in
komstskatt skall ha följande lydelse. 

N111·ara1u/c ll'dclse 

3 m n m. 1 Staten. landstingskom
numer. kommuner och andra mcnig
hctcr samt pensionsstiftclscr enligt 
lagen ( 1967:531) om !ryggande av 
pl·nsionsutföstelse m. m. frikallas 
fr;m skattskyklighet för all inkomst 
enligt denna lag. 

Föreslagen lydelse 

3 m o m. Staten, landstingskom
muner. kommuner och andra menig
het er, allmiinna pe11siomfo11de11 
samt pensionsstiftelser enligt lagen 
(1967:531) om !ryggande av pen
sionsutfiistelse m. m. frikallas från 
skattskyldighet för all inkomst enligt 
denna lag . 

../ 1110111. c Understödsförening som inte bedriver till livförsäkring hänförlig 
verksamhet eller som enligt sina stadgar inte ffir meddela annan kapitalför
siikring iin slidan som omfattar kapitalunderstöd pli högst l 000 kronor för 
medlem. 

akademier. allm~inna undervisningsverk. sf1dana sammanslutningar av 
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt 
gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar. samarbetsorgan för sådana 
sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt nämnda 
stadgar ankommer pii sammanslutningarna. 

sjömanshus, företagardörening som erhåller statsbidrag. regional utveek
lingsfond som ;tvscs i förordningen ( 1978:504) om överförande av vissa upp
gifter fran förc:tagareförening till regional utvecklingsfond, regleringsföre
ning som avses i lagen ( 1967:340) om prisreglering på jordbrukets omri1de 
och i lagen ( 1974:226) om prisreglcring på fiskets område. 

allmiinna försiikringskassor. erkända arbetslöshetskassor. personalstiftel
ser som avses i lagen ( 1967:531) om !ryggande av pensionsutfästclse m. m. 
med ~indami"il uteslutande att liimna understöd vid arbetslöshet. sjukdom el
ler olycksfall. stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av ar
betsgivare och arbetstagare med ändamiil att utge avgångsersättning till fri
ställd arbctstagare eller friimja åtgärder till förman för arbetstagare som bli
vit uppsagd eller liiper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, 
företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet eller med 
iindamtd all utge permitteringslöneersättning. bolag eller annan juridisk per
son som avses i lagen ( 1984: 1009) om beslutanderätt för bolag eller annan 
juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning. sådana 
ömsesidiga försiikringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring. 

i\llmiinna pcnsiomfmulcn, All- Allmänna sjukförsäkringsfonden, 
miinna sjukförsiikringsfondcn. Alva Alva och Gunnar Myrdals stiftelse. 
och Gunnar Myrdals stiftelse. Apo- Apotekarsocietetens stiftelse för 
tekarsocietetens stiftelse för främ- främjande av farmacins utveckling 
jandc av farmacins utveckling m.m.. m. m.. Bokbranschens Finansic-
Bokbranschens Finansicringsinstitut ringsinstitut Aktiebolag. Bryggeri-
Aktiebolag. Bryggeristiftelsen. Dag stiftelsen. Dag Hammarskjölds min-
Hammarskjöld~ minnesfond, Fon- nesfond. Fonden för industriellt ut-
dcn för industriellt utvecklingsar- veeklingsarbcte. Fonden för indust-

1 Senaste lvddsc 1990:6.'i I. 
: Scn<1slc l~·ddsc: I 9lJ0:6.'i I. 
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Nuvarande lrdelsc 

bete. Fonden för industriellt samar
bete med u-liinder. Fonden för 
svenskt-norskt industriellt samar
bete. handelsproccd11rr{1det. Jern
kontoret och SIS - Standardisc
ringskommissioncn i Sverige. sii 
liinge kontorets respektive kommis
sionens vinstmedel anviinds till all
miint nyttiga iindamiil och utdelning 
inte liimnas till deliigare eller med
kmmar. !\!obelstiftelsen. Norrlands
fonden. Olof Palmes minncsfond för 
internationell förstt1else och gemen
sam siikerhct. Stiftelsen Industri
centra. Stiftelsen industriellt utveck
lingscentrum i övre Norrland. Stif
telsen Institutet för Företagsutveck
ling. Stiftelsen Landstingens fond 
för teknikupphandling och produkt
utveckling. Stiftelsen för produktut
vecklingscentrum i Göteborg. Stif
telsen ProduktiLmstckniskt centrum 
i Bori\s för tekoindustrin - PRO
TEKO. Stiftelsen Produktutveck
lingsl'.entrum i Östergötland. Stiftel
sen SmMöretagsfonden. Stiftelsen 
för samverkan mellan Lunds univer
sitet och niiringslivet - SUN. Stiftel
sen Sveriges teknisk-vetenskapliga 
attad10verksamht'.t. Stiftelsen UV
huset. Stiftelsen ÖV-huset, Svenska 
bibelsiillskapcts bibelfond. Svenska 
kyrkans stiftebe för rikskyrklig 
verksamhet. Svenska Penninglotte
riet Aktiebolag. Svenska skeppshy
potekskassan. Svenska UNICEF
kommitten. Svaigcs exportri1d. 
Sveriges turistr<id. TCO:s interna
tionella stipendiefond till statsminis
ter Olof Palmes minne. Aktiebola
get TipstFinst och Aktiebolaget Trav 
och Galopp. 

Föreslagen lydelse 

ricllt samarbete med u-liinder. Fon
den för svenskt-norskt industriellt 
samarbete. handelsprocedurrådet. 
Jcrnkontoret och SIS -Standanlise-
ringskommissionen i Sverige. så 
liingc kontorets respektive kommis
sionens vinstmedel används till all-
mänt nyttiga ändami1l och utdelning 
inte liimnas till dcliigarc eller med
lemmar. Nobelstiftelsen. Norrlands
fondcn. Olof Palmes minm:sfond för 
internationell först{1clse och gemen
sam siikcrhet. Stiftelsen Industri-
centra. Stiftelsen industriellt utveck-
ling.scentrum i övre Norrland. Stif
telsen Institutet för Företagsutveck
ling. Stiftelsen Landstingens fond 
för teknikupphandling och produkt
utveckling. Stiftelsen för prnduktut
vecklingscentrum i Göteborg. Stif
telsen Produktionstekniskt centrum 
i Bod1s för tekoindustrin - PRO
TEKO. Stiftelsen Produktutveck-
lingsccntrum i Östergötlarid. Stiftel
sen SmMöretagsfonden. Stiftelsen 
för samverkan mellan Lunds univer
sitet och niiringslivet - SU!'I. Stiftel
sen Sveriges teknisk-vetenskapliga 
attachcverksamhet. Stiftelsen UV-
huset. Stiftelsen ÖV-huset. Svenska 
bibelsällskapets bibelfond. Svenska 
kyrkans stiftelse för rikskyrklig 
verksamhet. Svenska Penninglotte
riet Aktiebolag. Svenska skeppshy
potekskassan. Svenska UNICEF
kommitten. Sveriges exportriid. 
Sveriges turistr•id. TCO:s interna-
tionella stipendiefond till statsminis
ter Olof Palmes minne. Aktiebola
get Tipstjiinst och Aktiebolaget Trav 
och Galopp 

frikallas frfm skattskyldighet för all annan inkomst iin inkomst av närings
verksamhet som hiinför sig till innehav av fastighet. 

Vad som siigs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande ti!Himp
ning i fdga om stiftelse som avses i detta mi1ment. 

Denna lag triidcr i kraft den l januari 1991 och tilliimpas första gången vid 

1992 ars taxering. 
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5 Förslag till Prop. 1990/91 :56 
Lag om ändring i lagen ( 1980:865) mot skatteflykt 

lfarigenom förökrivs att ikrafttriidandebcstiimmclserna till lagen 
( 1980:865) mot skatteflykt skall ha följande lydelse. 

Ntffill"lllltle lwfrlse 

Denna lag' triider i kraft den I ja
nuari 1981 och tilliimpas pi'1 riitts
handlingar som har företagits under 
tiden den 1 januari 1981-den 31 de
cember /990. 

Denna lag: triider i kraft den I 
mars 1983 och tilliimpas pä riitts
handlingar som har förl'lagits under 
tiden den I mars 1983-dcn 31 de
cember 1990. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag triider i kraft den I ja
nuari 1981 och tillämpas pä rätts
handlingar som har företagits under 
tiden den 1januari1981-den 31 de
cember /993. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 
mars 1983 och tillämpas p[1 riitts
handlingar som har företagits under 
tiden den 1 mars 1983-dcn 31 de
cember 1993. 

Denna lag-' triider i kraft den 1 januari 1986. 

Denna lagj triider i kraft den 1 januari 1989. 

Denna lag·' triider i kraft den I januari 1990. 

Denna lag'' triider i kraft den I januari 1991. 

1 l'IXO:Xll.'i. senast<: lvd..:lse 19X9:!0J7. 
JllX3:7:'\. senaste lvtklse llJXlJ: 1037. 
I <J1;:;: 11113. . 

J llJXX:7XO. 
198'1: lll.17. 

'' 19l!ll:llOll. 9 



Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantriide den I novemher 1990 

Niirvarande: statsministern Carlsson, ordförande. och statsråden Engström, 

Hjelm-Wallen. S. Andersson, Gradin. Dahl. R. Carlsson, Hellström, 

Johansson, Lindqvist. G. Andersson, Lönnqvist, Thalcn, Freivakls. Lööw. 
\1olin. Sahlin, Larsson, Åshrink 

Fiiredragande: statsd1det Åsbrink. avsnitt I - 3, 5 och 6; statsrådet Larsson, 

avsnitt-+ 

Proposition om tillfällig höjning av 
fastighctsskattcn, m.m. 

1 Inledning 

Regeringen har den 26 oktober 1990 beslutat skrivelse till riksdagen om åt

giirder för att stabilisera och stärka den svenska ekonomin. I det samman
hanget angavs att det är pt1kallat att justera upp uttaget av statlig fastighcts
skatt för vissa slag av fastigheter. Jag skall nu ta upp den frågan. I detta lag

stiftning<irende kommer ocksa att behandlas vissa andra frågor, nämligen 

en iindring i lagen ( 1989:417) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe

ten. en ändring i reglerna om s.k. kommunalt skattestopp, allmänna pen
sionsfondens skattskyldighet för fastighctsinkornster samt en förlängning av 
tillämpligheten av lagen ( 1980:865) mot skatteflykt. 

2 Uttaget av statlig fastighetsskatt 

Bakgrund 

1-astighetsbeskattningen hestär såvitt avser hyreshusenheter vid 1991 :'1rs in

komsttaxering dels av en löpande inkomstbeskattning under inkomstslaget 
annan fastighd. dels av en statlig fastighetsskatt. För vissa hyresfastigheter 

redovisas inkomsterna under inkomstslaget rörelse. Fastighetsskatten tas för 

niirvarande ut med olika procenttal beroende på ägarförhållandena. Om 
iigaren iir ett allmännyttigt hostadsföretag eller en s.k. äkta bostadsrättsföre

ning uppgfa skattesatsen till I A %. För privat;igda hyreshusenheter uppgår 

skattesatsen till 2.5 c;- och elen är i det fallet ockst1 avdragsgill vid inkomsthe
skattningen. Skatteuttaget baseras pä 65 t:;( av taxeringsviirdet. 

Genom riksdagsbeslut {1r 1989 gäller dock en tillfällig höjning av fastig

hetsskatten avseende hyreshusenheter som huvudsakligen bestt1r av lokaler 
som iir belägna i vissa kommuner i Stockholm- Uppsala-omri1det 
( 1988/89:FiU30. rskr. 327. SFS 1989:476). Höjningen innebär i det fallet att 
fastighetsskatten baseras p[1 hela taxeringsviirdet. 
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Genom riksdagens beslut tidigare i år om skattereformen har ocks[i fastig- Prop. 1990/91 :56 
hctshcskattningen förändrats i väsentliga hänseenden. Vid inkomstbeskatt-

ningen hiinförs siilcdes juridiska personers inkomster i sin helhet till in-

komstslaget niiringsvcrksamhet och beskattas där med en 30-procentig 

skattesats. Fastighetsskatten har för hyreshusens del gjorts mer enhetlig och 

likformig. Den uppgär för hyreshusen till 2,5 C,'c av hela taxeringsvärdet obe-

roende av iigarcförhi1llandena. De nya reglerna gäller från och med inkomst-

taxeringen tir 1992. 

2.2 Tillfällig höjning 

Mitt förslag: Fastighetsskatten för kommersiella lokaler höjs tillfälligt 

vid 1992 och 1993 [1rs taxeringar med en procentenhet till 3,5 <:f, av 

taxeringsvärdet. I löjningen giiller i hela riket. 

Skälen för mitt förslag: Fastighetsskatten pä kommersiella fastigheter be

rör friimst den privata tjänstesektorn där överhettningen har varit särskilt 

p{1taglig under senare itr. Inom den sektorn har inte heller den internatio

nella konkurrensen samma titcrhållande verkan på priser och löner som i in

dustrin. Oct iir diirför motiverat att- i samband med de åtgärder för att stabi

lisera ekonomin som regeringen redovisar i den inledningsvis nämnda skri

vdsen - tillfälligt höja uttaget av fastighetsskatt i fråga om kontor. butiker 

och andra kommersiella lokaler. Jag syftar här på den kategori byggnader 

som redan för niirvarande är föremål för den tillfälliga höjningen av fastig

hetsskatten i Stockholm- Uppsala-området. dvs. kommersiella lokaler. 

Dessa hyreshusenheter består främst av lokaler som används till kontor, bu

tiker, restauranger och liknande. Det är alltså fråga om andra hyreshusenhe

ter lin s<idana som huvudsakligen används för hostadsändamål. I begreppet 

hyreshuscnlll't innefattas både hyreshus och tomtmark för sådan byggnad. 
Liksom \id den tillfälliga höjningen inom nämnda geografiska omräde hör 

avgriinsningen för den nu föreslagna höjningen följa den indelning som till

Himpas vid fastighetstaxeringen. De vid 1988 års allmänna fastighetstaxering 

av hyreshusenheter anviinda typkoderna 322-326 kan därför tjiina som led

ning. Dessa avser säledes hyreshusenheter best{1ende av hotell eller restau

rang, hyreshusenhctl'r hest:'.1ende av kiosk, hyreshusenheter hesti'iende av 

parkl'fingshus. hyreshusenheter bestående huvudsakligen av lokaler samt 

hyreshusenheter bestående av kontor c.d. bcliigna inom industrimark. 

Eftersom n:imnda typkoder kan komma att få avgörande betydelse i detta 

sammanhang biir vid inkomsttaxeringen en oriktig kodning kunna frångås. 

Jag föreslitr säledcs att skattesatsen vid uttaget av statlig fastighetsskatt 

höjs till .\5 c;. för hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler. Höj

ningL~n biir vara tillfällig och endast giilla vid I 992 och 1993 ars inkomsttaxe

ringar. Den hiir även gälla generellt i hela riket. Bestämmelserna bör tas in 

i en S:irskild lag som rriider i kraft den I januari 1991. Aldre bcstdmmelscr 

hi.ir dock g:illa i fotga om rastighetsskatt för beskattningsf1r som har påbörjats 

före ikrafttriidandet. 
11 



Gerwm den föreslagna höjningen av fastighetsskatten för de beriirda fas- Prop. 1990/9 l :56 
tigheterna kan skatteintaktcrna beriiknas öka med ca ! miljard kr. för var-

dera taxcrings;lret. 

3 Investcringsskatten 

Mitt förslag: Invcsteringsskatten p:'t oprioriterade hyggnadsarhcten 

skall betriiffande Nyniishamns kommun endast omfatta arbeten som 

p<ihörjas före elen l januari 1991. 

Skälen för mitt förslag: I syfte att d:irnpa aktiviteten pi1 byggmarknaden 

och vidga utrymmet för prndukti,rn av nya bost:ider infördes i Stockholms

onm'1dct v;'tren 1989 en tidshegriinsad skatt p<l bl.a. produktion av kontors

cich butikslokaler och andra oprioriterade byggnadsarbcten ( l 988/89:FiU36. 

SFS 1989:471-473). Sedan den 9 februari 1990 iir investeringsskatten 30 ~:i:-. 

Skatten tas ut p{1 byggnadsarbcten som pabi.irjas före utg:'mgen av <lr l 1J9 l. 

Under tiden den 9 fcbruari-30 september 1990 omfattades iiven Göteborgs

omr:'tdct av investeringsskatten (jfr 1989/90:FiU-lO. SFS 1990:8-lO). 

Som framgtlr av regeringens proposition om den ekonomiska politiken p{1 

rnedellitng sikt finns det inte l:ingre sk:il att beh{tlla investeringsskatten i Ny

niishamns kommun (prop. 1990/91 :39 s. -ll ). Efter utgimgen av itr 1990 bör 

d:irför Nyniishamn inte hingre omfattas av investeringsskatten. 

4 Lagen om tillfällig begränsning av kommuners 
rätt att ta ut skatt 

Riksdagen b~·sliit i vitras (prop. 1989190:150. bil. -l, FiU29. rskr. 359. SFS 

1990:608) om en tillfällig bcgriinsning av kommuners riitt att ta ut skatt. Be

slutet innebiir att kommuner. landstingskommuner, församlingar och kyrk

liga samfälligheter för ;lren 1991 och 1992 inte far besluta ett högre skatteut

tag :in det som g:illde för är 1990. Ett undantag giiller dock för det fall att 

uppgifter omfördelats mellan t.ex. kommun och landstingskommun. Skatte

uttaget skall d;.1 beriiknas med utg<ingspunkt i den växling som sker av kost

nader mellan den kommun som l:imnar över uppgifter och den som tar över 

uppgifterna. 

Det finns anledning att nu ta upp friigan om vissa kompletteringar av be

stämmelserna om ändring av skatteuttaget i de fall att kommun eller försam

ling bildas. Vidare finns det sk:il att ändra möjligheten till skatteväxling bl.a. 

i de fall att kyrkliga samfälligheter hildas. lindras eller upplöses. Det kan rnn

kas situationer d<"i bestLimmclserna om skatteväxling 111[1ste göras mera flexi

bla iin de i"tr i dag. Jag tiinker di\ s~\rskilt p[1 situationer som kan uppkomma 

i samband med den av riksdagen beslutade och nu p<~tgiiende reformeringen 

av den kyrkliga organisationen (prop. 1987/88:31och67. KU30. rskr. 181). 

Lagen om tillfällig begriinsning av kommuners riitt att ta ut skatt hör diir

för kompletteras i vissa hlinseenden. 12 



4.1 Skattekonsekvenser vid organisationsföränclringar 

Mitt förslag: Lagen om tillfällig begränsning av kommuns riitt att ta 

ut skatt giirs tilliimplig iiven i de fall att en kommun eller församling 

bildas. 

Dessutl1m iirpnas en möjlighet för kyrkliga samfälligheter och för

samlingar att fastställa skattesatser pä ett annorlunda sätt än vad som 

giiller för kommuner och landsting. dit uppgifter omfön.klats antingen 

genom omorganisation eller i samband med att en kyrklig samfällig

het bildats. iindrats eller upplösts. 

En samfällighet f;ir höja skatten högst motsvarande den genom

snittliga siinkningen i de församlingar som berörs av omfördelningen. 

Den gennmsnittliga siinkningen skall beriiknas som ett sammanviigt 

genomsnitt med utgi·ingspunkt i varje församlings siinkning och det 

egna skatteunderlag som lf1g till grund för beriikning av respektive för

samlings förskott p[1 kommunalskatt för [tr 1990. 
Vid det omviinda förhällandct. dvs. när församlingar övertar upp

gifter fritn samfällighet. för församlingarna högst höja sina skatteuttag 

pii sii siitt att det vägda genomsnittet av höjningarna beriiknat som 

nyss sagts inte överstiger samfällighetens sänkning. 

Skälen för mitt förslag: Lagen om tillfällig begränsning av kommuners rätt 

att ta ut skatt innehäller inte n;lgon uttrycklig bestiimmelse om skattesatsens 

bestiimmande i de fall en kommun eller församling bildas. Lagen bör ändras 

sil att det klart framgitr att det i ett s[1dant fall bör vara den skattesats som 

giillde för i1r 1990 vid den tidigare indelningen, som skall vara den högsta 

skattesats som far bcstiimmas för den nya kommunen eller församlingen. 

Om s;llunda en kommun A har en skattesats pi1 16 kronor per skattekrona 

(kr/skr) och denna kommun delas i kommunerna B och C far var och en av 

dessa nya enheter bestiimma ett skatteuttag som far uppgii till högst 

16 kr/skr. 

Vidare btir siirskilt iiverviigas de situationer som uppstitr di1 uppgifter 

överförs friin församling till kyrklig samfällighet. Enligt lagens nuvarande ly

cklse skulle ett si1dant överförande av uppgifter medföra att samfälligheten 

skulle fa höja sin skattesats med endast s~1 mycket som motsvarar den lägsta 

skattesiinkning som företas i n{1gon av de församlingar som ing:tr i skatteviix

lingen. Det har visat sig att en sitdan höjning i en del fall inte skulle vara 

tillriid:.lig och allts{t kunna iiventyra överförandet av uppgifter. Det iir i en 

s{1dan situation inte heller ett praktiskt alternativ att skjuta upp överförandet 

bl.a. av det skiilet att svenska kyrkans nya organisation i fri1ga om vissa kyrk

liga samfälligheter. där överg{mgsvis undantag medgetts från de nya hestiim

melserna, skall vara fullt genomförd vid utg{rngcn av {ir 19l) I. Det iir ocksi1 

angeliiget att kunna tilhimpa skatteviixling för de samfälligheter som man 

beslutar <ttt bilda i i1r. Önskviirda beslut om bildande av totala samfälligheter 

kan annars inte triida i kraft före {ir 1995. dvs. efter ordinarie val av kyrko

fullmiiktige ~tr 199-1. 

Prop. 1990/91: 56 
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Jag anser att det diirför finns goda skäl att nu återkomma i frågan och före- Prop. 1990/91 :56 

slä en iindring av lagen även för dessa situationer. Ändringen bör emellertid 

inte gi'1 s<'i l{111gt som till ett helt undantag för den kyrkliga organisationen. En 

lämplig lösning synes i stället vara att lagen ändras så att den ändrade eller 

bildade samfälligheten för höja sin skattesats med högst ett vägt genomsnitt 

av församlingarnas minskade skattesatser. Om en samfällighet upplöses får 

församlingarna pt1 grund av omfördelningen på motsvarande sätt höja sin 

genomsnittliga utdt'bitering med högst samfällighetens skattesats. 

En möjlighet bör också ges att genomföra skatteväxling när ett överfö

rande av uppgifter redan har skett. En sådan situation kan föreligga om man 

vid en första skatteväxling har beaktat den s.k. avräkningspostens eftersläp

ning pti tvt1 <'tr och sedan avsett att göra ytterligare en reglering med hjälp av 

skatteväxlingsinstrumentct. Eftersläpningen beror på det avräkningssystem 

som tilliimpas mellan staten och kommunerna/församlingarna. 

Det nu sagda kan exemplifieras på följande sätt. Förutsättningen för ex

emplet är att en samfällighet övertar uppgifter frän församlingarna A,B och 

C. Utdebiteringen i församlingarna före omfördelningen uppgår till 11.80, 

1.00 respektive 1.15 kr/skr. 

Församling 
Utdcbiteri~1g före omfördelning 
Utdebitering efter omfördelning 

Minskat utdd1iteringsbehov 
(kr/>kr) 
Eget sk<ittcunderlag enligt 1989 års 
taxc:ring (antal skr) 

A 
0.80 
0.30 

0.50 

3 661 884 

B 
1,00 
0,25 

0.75 

I 129 290 

c 
1.15 
0,25 

0,90 

2 801 452 

Under förutsättning av att församlingarna sänker sina skattesatser motsva

rande de angivna minskade utdebiteringsbehovcn får samfälligheten höja sin 

skattesats med högst 0.68 kr/skr. Detta vägda genomsnitt får man fram ge

nom att multiplicera varje församlings minskade utdebiteringsbehov med 

dess egna skatteunderlag och dividera summan av dessa produkter med sum

man av de egna skatteunderlagen: 

0,50 X 3 661 884 + 0.75 X 1 129 290 + 0,9() X 2 801 452 
7 592 626 

= 0,68 

Med eget skatteunderlag avses skatteunderlaget, inkl. underlaget avseende 

icke-medlemmar i svenska kyrkan. för beräkning av förskott på kommunal

skatt för {u 1990. 

Mitt förslag innebär att lagtexten måste kompletteras på flera punkter. 

Lagtexten har då också undergått redaktionella förändringar. 

4.2 Ikraftträdande 

Mitt förslag: De nya hestämmdserna träder i kraft den I januari 1991, 

men skall tiWimpas pa beslut om debitering av skatt som fattas efter 

den 7 november 1990. 
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Skälen för mitt förslag: Det är mycket angeliiget att de nya bestämmcl- Prop. 1990/91 :56 

serna blir tillämpliga s{i snart som möjligt. eftersom beslut om nästa års skat-

tesatser m;iste fattas före årsskiftet. Det är emellertid inte praktiskt möjligt 

för riksdagen att fatta beslut så snart att kommuner och församlingar kan 

dröja med sina beslut om utdebiteringen för år 1991 till dess att författningen 

kommer ut frän trycket. Av det skälet bör lagändringen kunna tillämpas re-

dan innan författningen kommit ut från trycket. Jag föreslår därför att de 

nya bestiimmclserna skall tillämpas redan från och med den 8 november i år, 

dvs. dagen efter den dag då propositionen kommer att lämnas till riksdagen. 

5 Allmänna pensionsfondens skattskyldighet 

Mitt förslag: Allmänna pensionsfonden frikallas frän skattskyldighet 

för löpande fastighetsinkomster. 

Skälen för mitt förslag: Allmänna pensionsfonden tillhör de subjekt som 

är inskränkt skattskyldiga. Enligt 7 * 4 mom. SIL är fonden endast skattskyl

dig för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastig

het. 

I en framstiillning den 20 juni l 990 har allmänna pensionsfonden, första, 

andra och tredje fondstyrelserna. hemställt att fonden skall frikallas frän 

skattskyldighet för all inkomst. Fondstyrelserna pekar främst pä att fondens 

nuvarande skattskyldighet för löpande inkomster av fastighet snedvrider 

placeringsförutsättningarna sedan fonden fått rätt att placera medel i fastig

heter. 

Niir ATP-systemet infördes år 1960 beslutades att den nyinrättade all

miinna pensionsfonden bara skulle betala skatt på inkomst av annan fastig

het enligt KL. Vid den tiden fick fonden enligt sitt reglemente inte iiga och 

förvalta fast t'gendom annat än för eget bruk. Av det skälet saknade skatt

skyldigheten för fastighetsinkomster betydelse för fonden som placerare. 

Skattskyldigheten för allmänna pensionsfonden regleras, efter slopandet av 

den kommunala beskattningen för juridiska personer, i 7 § 4 mom. SIL. Den 

bestämmelsen lämnades i sak oförändrad i skattereformen. Fondens skatt

skyldighet omfattar endast löpande fastighetsinkomster medan reavinster är 
skattefria. 

Skatterdormen innehar sMedes ingen for:indring i allmänna pensionsfon

dens skattestatus. I RINKs betänkande (SOU 1989:33 s. 212-213) fördes 

dock ett resonemang om fondens skattskyldighct i anslutning till förslaget 

om avkastningsskatt pä pensionsmcdel. Utredningens slutsats blev att fon

dens avkastning inte borde träffas av ni1gon si1dan skatt. främst av det skälet 

att en beskattning skulle föra med sig en ökad rundgang av medel inom den 

offentliga sektorn. 

Fr;in nch med den l januari 1988 har första. andra och tredje fondstyrel

serna utökade placeringsmöjligheter. De kan nu hl.a. förvärva fastigheter i 

Sverige och utlandet. I fondstyrelsernas framst:illning om skattefrihet häv-
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das att den utökade placeringsriitten inneburit att skattskyldigheten för fas- Prop. 1990191 :56 
tighetsinkomskr kommit i ett nytt l~ige. Ett bibehållande av nuvarande ord-

ning skulle enligt styrelsernas mening göra det omöjligt för fastighetsplace-

ringar att konkurrera med placeringar i t.ex. obligationer där avkastningen 

iir skattefri. 

För egen del gör jag följande bedömning. 

De förutsiittningar som vid ATP-systemets tillkomst låg till grund för be

slutet om allmänna pensionsfondens skattskyldighet har med tiden ändrats 

radikalt. Avsikten med att dii hiinföra fonden till den krets av subjekt som 

bara iir skattskyldiga för löpanue fastighetsinkomster var att undvika be

skattning av den avkaqning som fondens kapitalförvaltning genererade. Ge

nom att de tre första fondstyrelserna frim och med den l januari 1988 har 

fott möjlighet att förvärva fastigheter har skattskyldighetsfdgan kommit i 

ett annat liige. 

Jag delar fondstyrelsernas uppfattning att ett bibeh{tllande av fondens nu

varande skattesituation för med sig beskattningseffekter som p~1 ett oliimp

ligt siitt snedvrider fondens plaeeringsförutsiittningar. Fastighetsplacerings

alternativet kommer inte att p[1 allvar kunna konkurrera med andra place

ringar av skattesklil. Av fondstyrelsernas framstiillning framgår att fondens 

fastighctsplaceringar hittills skett genom förviirv av fastighetsbolag bl.a. till 

följd av ek nuvarande skattskyldighetsreglcrna. Det iir olyckligt med en ut

formning av beskattningsreglerna som pi1 detta siitt styr mot lösningar som 

frän andra utgi'mgspunkter kan vara mindre iindam{ilsenliga. 

Av de niimnda skiilen finns det anledning att nu ompröva fondens skyldig

het att betala inkomstskatt. 

Enligt min mening bör reglerna om skattskyldighet ändras så att den ur

sprungliga avsik!L'n att undanta avkastningen p<\ fondens kapitalförvaltning 

friin inkomstbeskattning uppriitthalls. Fonden bör cliirför befrias fri\n skatt

skyldighet iiven för fastighetsinkomster. 

Mitt förslag föranleder iindring i 7 * 3 och -I mom. SIL. 

6 Fortsatt giltighet av lagen mot skatteflykt 

Mitt förslag: Lagen mot skatteflykt ges fortsatt giltighet t.o.m. {ir 

1993. 

Skälen för mitt förslag: Lagen (llJ!:'O:Xn5) mot skatteflykt, som tr~idde i 

kraft den I januari I '!8 L ~ir tidsbegränsad. Dess tidsbegriinsning har iitcr

kommande prövats av riksdagcn, senast förra hösten (prop. 1989190:50, 

SkU JU. rskr. 96. SFS 1989: llJ37). Lagen gavs d!1 fortsatt giltighet t.o.m. den 

31 decembc'l' ( lJLJ!J. 

En kort tid före den senaste förliingningen av generalklausulens giltighets

tid avliimnadc skatteflyktsutredningen bl'tiinkandet (SOU 1989:81) '.\ly ge

neralklausul nwt skatteflykt. Ltredningen har i huvudsak föreslagit föl

jande. En biittre definition skall ges begreppet skatteflykt. Vid den ordinarie 
ln 



taxeringen skall normalt sett civilriittsligt giltiga transaktioner godtas. Prop. 1990/91 :56 

Skatteflyktsfr~1gan skall prövas i en siirskild process. Den ordinarie taxe-

ringen skall inte iindras vid konstaterad skatteflykt. I stället skall en sanktion 

i form av en siirskild avgift tas ut, utfyllnadsskatt. vilken skall motsvara den 

skattcförmt111 som skattellykten inneburit. Utfyllnadsskatten tas ut hos den 

skattskyldige oavsett om skatteförmilnen uppkommit hos dcnnL' eller n:'tgon 

denne niirst~iende person. 

Betiinkandet har remissbehandlats. En sammanstiillning av remissyttran

dena har uppriittats och finns tillgänglig i iirendet (Dnr 6191/89). 

I korthet kan remissopinionen i de övervägande antalet fall sägas vara av

vaktande eller helt avvisande till utredningens förslag. Av de 25 remissin

stanser som yttrat sig iir majoriteten helt mot eller hyser betiinkligheter mot 

delar av förslaget. Endast sex instanser uttalar sig för eller i huvudsak för 

förslaget. 

Jag vill siirskilt upph;illa mig vid vad som anförts från riksskatteverkets 

sida. Verket framhi1ller bl.a. följande. Regeringsrätten har haft att ta ställ

ning till fri'tgan om skatteflykt i en<.last elva fall under i1ren 1981 - 1988. I tre 

av dessa har skatteflyktslagen ansetts tilHimplig. Det finns dock förutsätt

ningar för domstolsprövning av gällande generalklausul i ett mycket stort an

!<tl fall vari skatteförvaltningen driver process. Mycket talar för att lata nu 

g;illande regler bestit atminstone till dess de p;tg{tende processerna har avslu

tats. I hirigenom uppnås ett biittre underlag för bedömning av om den nu 

giillande lagen iir tillriicklig. Vidare bör en generell skatteflyktslag fä ett 

mindrl' tilliimpningsomr~1de i det reformerade skattesystemet. 

Jag delar RSV:s bedömning att det finns skiil att viinta med att pröva 

skattellyktsklausulens utformning. En s{1dan prövning bör göras först d;I er

farenheter fr;in tilliimpningen av skattereformens regler föreligger. En ytter

ligare fiirliingning av skatteflyktsklausulens giltighetstid iir <.liirför fodam;lls

enlig. Jag forl'Sl[1r p<I grund av det anförda en förliingning t.o.m. itr 1993. 

7 Upprättade lagförslag 
I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet uppriittats förslag 

till 

I. lag om \·iss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt. 

~- lag om iindring i lagt'n (I l)/\9:471) om investeringsskatt fiir vissa bygg

nadsarbeten. 

3. lag om iindring i lagen ( 1990:608) om tillfällig hegriinsning av kommu-

ners riitt att ta ut skatt. 

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

5. lag nm iindring i lagen ( 1980:1.\65) nwt skatteflykt. 

Lagflirslagen under punktl·rna I. 2. 4 och 5 ;ir av enkel beskaffenhet. Lag

r;idets hörande skulle diirför sakna betydelse betriiffande de förslagl'n. Vad 

hetriiffar fl.irslaget till lag om iindring i lagen om tillfällig begriinsning av 

kommurk'rs riitt att ta ut skatt iir detta av bri1dskande natur. En fördröjning 

av det bgfiirslagets behandling skulle medföra avscviirt men. "Yttrande av 

lagriidd ö\·er det lagförslaget biir (J!'irför inte heller inhiimtas. 
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8 Hemställan 

Föredragandena hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagför
slagen. 

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmötes höstsession. 

9 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att 
genom proposition föresla riksdagen att anta de förslag som föredragandena 

har lagt fram. 

Prop. 1990/91:56 
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