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sammanfattning14 Inledning och

kapitalbeskatt-förslagen tillav

ning

kapitalinkomsterDel II betänkandet behandlar beskattningen ochavav
Vårt14-26. förslag huvuddelen privatpersonersomfattar kapitlen är att av

kapitalinkomster skall beskattas inom utvidgat inkomstslag medett nytt
benämningen inkomst kapital. Detta inkomstslag i huvudsakmotsvararav
de nuvarande inkomstslagen kapital, tillfällig förvärvsverksamhet och den
del inkomstslaget fastighet omfattar schablonbeskattadeav annan som
fastigheter.

föreslårVi vidare vissa kapitalinkomster utanför in-beskattasatt
föreslåsprivatbostäderkapital. För löpandekomstslaget den beskatt-att

inom inkomstslagetningen inte skall ske kapital utan uttaggenom av
föreslåsfastighetsskatt, kap. 18. För bostadsrätter dock schablonbe-attse

skattningen föreningarna skall gälla tills vidare. För bildsamladattav ge en
beskattningen fastigheter redovisas den löpande beskattningenävenav av
bostadsrätter i kap. 18 reavinstbeskattningenoch näringsfastigheterav av

i 19. Löpande beskattning liksom reavinstbeskattning näringsfastig-kap. av
föreslås ske inom inkomstslaget näringsverksamhet.heter
föreslårVi slutligen pensions- ochförsäkrings-kapitalavkastningenatt

sparande beskattas hos kapitalförvaltaren enligt särskilda inomregler
inkomstslaget näringsverksamhet, 25.kap.se

Läsanvisning14.1 avseende kapitalbeskattningen

utgångspunkternaBakgrunden och för reformen behandlas i kap.
Principerna för reformeringen kapitalbeskattningen, bl. motiven förav a.
förslaget till likformig, nominell kapitalbeskattning med skattesatsen

%,30 redovisas i avsnitten 3.4.4 3.4.7. Skälen för välja nominell ioch att
stället för real beskattning redovisas i avsnitt 3.4.6, medan riktpunktcn för

tillgångarbeskattningen olika fastställs i avsnitt 3.4.8. Motiven för denav
föreslagna indelningen i förvärvskällor i avsnitt 3.5.anges

I kap. 6 sammanfattas huvuddragen i den föreslagna kapitalbeskatt-
ocksåningen. Där redovisas i avsnitt 6.4 bakgrunden till förslaget att

tillämpa %,reducerad skattesats, 20 för pensionssparande ochen
allemanssparande.

Gällande förhållandenvissa uppgifter utländska redovisasrätt samt om
innehålleri samband med förslagen. Avsnitt 15.2 därutöver kortfattaden

översikt kapitalbeskattningens allmänna utformning i andraöver länder.
våraI 15-17kap. redovisas förslag avseende förreglergemensamma

beskattningen kapitalinkomster. I kap. 15 behandlas realisationsprin-av
cipen, överlåtelser,beskattning vid blandade värderingen vederlag ochav
tidpunkten för beskattningen, bl.a. tillämpningen belöpandeprincipen.av

värtI kap. 16 redovisas förslag till skattemässig behandling reaförluster.av
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I kap. 17 hur beskattningen och utdelningaranges räntor föreslås ske.av
Där behandlas förslaget till ränteavdragstak, avsnitt 17.3, och beskattningen

premieobligationer, sparobligationerav avsnitt 17.6. Beskattningenm.m.,
fastigheter behandlas i kap. 18 löpande beskattningav och 19 reavinst-

beskattning.
I kap. 20-24 våraredovisas förslag till reavinstbeskattning utanför

bostads- fastighetsområdet.och I avsnitt ingår20.7 dessutom vissa övriga
fåmansföretag.särregler för Kap. 25 behandlar förslagen till beskattning av

pensions- och försäkringssparande, medan slutligen kap. innehåller26 våra
förslag avseende deklaration och kontroll inom kapitalbeskattningens
område.

14.2 Sammanfattning förslaget tillav
kapitalbeskattning

14.2.1 Huvudprinciper

Alla kapitalinkomster skall beskattas likformigt med skattesats %.30en
Skillnaderna i skattemässig behandling mellan löpande kapitalinkomster

och kapitalvinster i principtas bort. Alla regler innebär denattsom
skattepliktiga delen reavinsten minskar med innehavstidenav desamt
särskilda reglerna för s.k. räntekompensation föreslås utgå. föreslårVi
vidare kapitalinkomster,att med vissa undantag, sammanförs till ett nytt
inkomstslag kapital, skall förvärvskälla.utgörasom en

Avkastningen alla former föreslåssparande bli likformigtav
beskattad. Beskattningen bör därmed likformig sådantmellanvara
sparande själv beskattas för, direktsom sådantspararen sparande, och
sparande beskattas i exempelvis försäkringsbolag,som indirekt sparande.

dettaAv följer avkastningenatt pensions- försäkringssparandeoch bör
beskattas.

Reaförluster och får,ränteutgifter vissamed begränsningar berörssom
nedan, dras omedelbart andra kapitalinkomster.av mot Räcker inte dessa
kapitalinkomster erhålls motsvarande reduktion skattenen inkomstav

tjänst eller inkomst näringsverksamhet,av kap. 16. Avdragav intese som
kunnat fårutnyttjas inte till år.sparas senare

14.2.2 Avvikelser från formellt likformig kapital-
beskattning

De grundläggande principerna likformigaär och enkla. Av praktiska och
andra orsaker har emellertid inte funnit det möjligt föreslå regleratt

till alla delar uppfyller kravensom strikt likformighet. Vi vill dock
kraftigt understryka den föreslagnaatt kapitalbeskattningenav oss i
huvudsak målenuppfyller likformighet. Detta innebärom avgörandeen
skillnad jämfört med dagens system.
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Lägre skattesats för pensionssparande och allemanssparande

I syfte jämfört med fullständigt likformig beskattning, ytterligareatt, en
hushållssparandet föreslårstimulera vi avkastningen allemanssparan-att

Vårt%.de och pensionssparande beskattas med 30lägre skattesats änen
förslag avkastningen dessa former isparande stället beskattasär att av

%,med skattesats 20 avsnitt 6.4. För pensionssparandet motiverasen se
ocksåden lägre risken för utflyttning pensionssparandeskattesatsen av av

övergångseffektertill utlandet avsnitt 25.5.2 till förhänsynsamt av
befintligt pensionssparande.

Olika beskattningstidpunkter

En likformigstrikt beskattning kapitalinkomster kräver ochräntorattav
framgårvärdeändringar vid tidpunkt. Som avsnittenbeskattas samma av

föreslår15.4 15.7 emellertid värdeändringar förstoch vi beskattas näratt
de realiseras. Därigenom blir beskattningen värdeökningarsenarelagd och
i praktiken beskattade andra löpande kapitalinkomster.lägre ochän räntor

föreslårFör ränteinkomster ränteutgifter belöpandeprincipoch att en
erhållaskall tillämpas i vissa fall för minska möjligheterna räntefriaatt att

skattekrediter, avsnitt 15.7.se

Begränsad avdragsrätt för reaförluster

uppnåFör i genomsnitt faktisk likformighet i beskattningenatt av
föreslårreavinster reaförluster för förebygga skatteplaneringoch och att

% avdragsgilla, 16.endast 70 reaförluster skall kap.att av vara se
Från får föreslås%grundregeln 70 reaförluster drasatt treav av

undantag. Reaförluster marknadsnoterade skuldebrev i svenska kronor
behandlas ränteutgifter och skall därför dras i sin avsnitthelhet,som av

överlåtelse21.3. Reaförluster vid bostad där vederlaget helt eller delvisav
hyresrätt bostad inte avsnitt 19.5.8.avseende skall drasutgörs av av,

Slutligen skall inte reaförluster vid avyttring egendom för personligtlösav
bruk dras avsnitt 24.4.4.av,

påTak för skatteuttag reavinster

föreslårbostadspolitiskaAv orsaker vi beskattningen reavinsteratt av
privatbostäder 70 %begränsas försäljningsintäkten förattgenom av
permanentbostäder % försäljningsintäktenoch 40 för övriga privat-av

fårbostäder dras anskaffningskostnad. Detta innebär förtakettav som
skattens andel försäljningsintäkten, avsnitt 19.5. För permanentbostä-seav
der blir % försäljningsintäktenskatten högst 9 för övriga privat-ochav

%bostäder högst 18 försäljningsintäkten.av
föreslåsAv praktiska liknande vid beräkningorsaker schablonregelen

reavinst vid avyttring för personligt avsnittlös egendom bruk,av av se
sådana får24.4.3. Vid anskaffningskostnad 25 %avyttringar tassom upp
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försäljningsintäkten. Därigenom påuppkommer %skattetak 22,5ettav av
försäljningsintäkten.

Tak för avdrag för ränteutgiher

För motverka skatteplanering för låntagandeochatt mindregöraatt
föreslåsattraktivt ränteutgifter år100 000 kr.över och inteatt per person

får dras avsnitt 17.3. Gränsen 100 000 såkr. därvid valdärav, se att
räntekostnaderna vid normalt boende skall avdragsgilla. För barnvara

år föreslåsunder 18 år.ränteavdragstak 10 000 kr.ett ochper person

Särskilda fåmansföretagregler för

För säkerställa fåmansföretagsparade arbetsinkomster iatt beskattasatt
likformigt med övriga föreslåsarbetsinkomster vissa sårregler, avsnittse
20.7. Utdelning nivåtill viss beskattas inkomstslaget kapital medanupp en
överskjutande utdelning i vissa fall skall inkomst tjänst.tas upp som av
Sociala avgifter utgå.skall dock inte

Reavinster fåmansbolagvid försäljning aktier i i vissa fallskall tillav
hälften inkomst kapital tilltas och hälften inkomstupp som av som av
tjänst.

Beskattning påavkastningen tillgångaricke-finansiellaav
Vid strikt likformig beskattning skall avkastningen fastigheter, kon-
sumentkapitalvaror beskattas avkastningensättm. m. samma som

tillgångar.finansiella Vi har dock inte bedömt det möjligt attsom
upprätthålla sådan strikt likformighet.en

bostadspolitiska föreslårAv skäl lägre skatteuttag för privat-ett
bostäder för privatpersoners tillgångar,än finansiella avsnitt 3.4.8.se

Hushållens kapitalvaror år.betydande avkastning varje Med vissager en
undantag beskattas denna avkastning emellertid inte. praktiskaAv skäl
föreslår någoninte utökad beskattning hushållensavkastningenav
kapitalvaror. Det har vidare inom KIS ersättning förövervägts att som en
avkastningsbeskattning belägga konsumentkapitalvaror förhöjdmed
mervärdeskatt. KIS någonbedömning sådanemellertidär förhöjdatt
mervärdeskatt inte införas.bör

Olika beskattning kapitalinkomster hos olika skattesubjektav
RINK behandlar i princip endast kapitalbeskattningen för privatpersoner.
I 19kap. berörs ocksåemellertid reavinstbeskattningen näringsfastig-av

Sådanaheter. föreslåsreavinster bli beskattade inkomst närings-som av
verksamhet inte socialförsäkringsförmånerbör därföroch börmen ge
beläggas endast med sådanagrundavgift. Skattesatsen för dåreavinster blir
antingen 44 % eller 59 % inom enskild näringsverksamhet, beroende

utgårinkomstskatt med 30,8 % eller 50,8 %.om



SOU 1989:33 Inledning och sammanfattning förslagen 17till kapitalbeskattningav

För begränsa reavinstskattens andel försaljningsintakten föreslåsatt av
skattetak. Skattetaket såkonstrueratett är omkostnadsbeloppet iatt

fårprincip beräknas %40 försåljningsintåkten, avsnitt 19.6som av se
Övriga kapitalinkomster föreslås bli beskattade med skattesatsen

%mellan 44 63 %och inom enskild näringsverksamhet. Kapitalinkomster
inom föreslåsaktiebolag bli beskattade med skattesatssom sparas en ca

23 %, inkl. hänsynstagande till SURV, URF:s betänkande. Kapitalin-se
frånkomster delas aktiebolag blir enligt URF:s RINK:sut ochsom

förslag dubbelbeskattade med sammanlagd skattesatsgemensamma en
51 %. Privatpersoners fråninkomster indirekt sparande i investmentbolag
och aktiefonder föreslås slutligen bli beskattade med skattesats 30 %en
i förvaltarled och ägarlcd sammantagna.

14.2.3 Förslag till förmetoder beräkning skattepliktigav
reavinst

I tabell 14:1 sammanfattas de förslag till beräkning skattepliktig reavinstav
redovisas i kap. 19-24.som

2—RlNK2
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Tabell 14:1
Sammanfattning förslagen till reavinstbeskattnlngav

skattepliktig Beräkningsmetod Schablon- Kap.
egendom regler m.m. avsn.

Privatbostäder för permanenlboende
Småhus Nominell %vinst beskattas 70 försäljningsintäkt 19.5som av

fårinkomst kapital dras kostnadav av som
Nominell %Bostadsrätt vinst inkl. andel 70 försäljningsintäkt 19.5av av

fårförändring föreningensi dras kostnad mednetto- som
inkomstskuld bekattas viss just.som av

kapital
Övriga privatbostäder

Samma för %regler 40 iörsäljningsintäkt 19.5som av
fårpermanentbostäder dras kostnadav som

Näringsfastigheter
Nominell vinst beskattas 40 % försäljningsintäkt 19.6som av
inkomst näringsverksamhet minus bl.a. de femsenasteav

årens utnyttjade avdragrep.
får dras kostnadav som

Aktier m. m.
Huvudalternativ för Portföljmetod Aktier köps säljs 20.5ochsom

årmarknadsnoterade beskattas enligtsamma
aktier genomsnittsmet.m.m.
Övriga fåmansbolagaktier Genomsnittsmetod Särregler för 20.6+m.m.

sidoalternativ 20.7samt
för marknadsnoterade
aktier.
Fordringar i svenska kronor

påGenomsnittsmetod Förluster marknadsnot. 21
skuldebrev avdragsgilla

ränta.som
Skulder l svenska kronor

Varje skuld för sig 22
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Portföljmetod för fordringar Skuldräntor avdragsgilla 23
och skulder för sig endast de överstigerom

vinsten i skuldportföljen
Övrig lös egendom
För personligt bruk Vinster 20över 000 kr. Avdrag för anskaifnings- 24

årlivslängd fårmed över beskattas. 25 %kostnad göras medper
år50 försäljningsintäktenav

För personligt Beskattasbruk inte 24
med livslängd

år50högst
avsedd för Hela vinsten beskattas 24

personligt bruk
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15 Gemensamma regler för

beräkning kapitalinkomsterav

15.1 Utvecklingen gällande principerav nu

Till det föreslagna inkomstslaget såvälkapital kommer hänföras löpandeatt
avkastning värdestegringsvinster egendom innehas fysiskasom som av

och inte hör till näringsverksamhet. Till inkomstslagetpersoner som
sådanahänförs huvudsakligen inkomster i dag beskattas i inkomst-som

slagen kapital tillfälligoch förvärvsverksamhet.
Omfattningen beskattningen enligt KL och lagens uppdelningav

påinkomstslag grundar sig den s.k. källteorin. Ursprungligen innebar detta
inkomstbegrepp åtskillnadväsentlig gjordes inkomstatt mellanen genom
avkastning egendom kapitalavkastning och inkomst värdesteg-genom
ring egendom kapitalvinst. ansågsAvkastning frånkomma varaktigen
inkomstkälla sådan skatteförmågaoch därför den borde beskattas,attgav
medan ansågskapitalvinster tillfällig karaktär och därför i principvara av

sådaninte skatteförmåga de borde beskattas. Beskattning iattgav
inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet reavinstbeskattning därförvar
ursprungligen inskränktmycket och har successivt utvidgats fram till i dag.
Beskattningen kapitalavkastning fråndäremot redan början i principav var
fullständig och har därför föremålinte någravarit för principiella
förändringar.

Lagregler reavinstbeskattning gångeninfördes första års1910om genom
Ävenbevillnings- inkomstskatteförordningar.och dessförinnan hade dock

reavinster beskattats i årspraxis. Reglerna i 1928 kommunalskattelag kom
i huvudsak årsöverensstämma med 1910 Detregler. innebaratt vinsteratt
beskattades egendom förvärvats köp, byte eller därmedom som genom

fångjämförligt avyttrades inom fem lös åregendom tio fastresp.
frånegendom anskaffningstidpunkten. förelågVidare asymmetrisken

behandling reaförluster, i huvudsak slag den gällande.av av samma som nu
År 1951 infördes i syfte vinna övergångmjukare fullatt mellanen
skatteplikt och full skattefrihet fallande bibehållandeskala, meden men

gällande tidsgränser för skatteplikten. Vidare infördes,yttersta förav att
förhindra kringgående, begränsad skatteplikt vid försäljning benefikten av
erhållen egendom, den s.k. skyldemansregeln, vilken fortfarande finns kvar
i 35 § 4 KL.mom.

Genom årenlagstiftning 1966 och 1967 skedde den förändringenstörsta
reavinstbeskattningen sedan KL:s tillkomst. Vinster aktie- ochav
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fastighetsavyttringar skattepliktiga förvärvssättblev och innehavstid.oavsett
dåInnehavstiden hade dock alltjämt betydelse beskattningen avtrappades

vid längre innehavstid. 1976 avskaffades avtrappningen fastighetsvinsterför
förändrades föroch den aktier.

Varken i KL eller i dess förarbeten finns explicit inkomstdefinition.en
lnkomstbeskattningens omfattning i stället de inkomst-anges genom sex

Någraslagen. principiella inskränkningar i beskattningen kapitalavkast-av
då sådan skatteförmåga månning finns inte, inkomst ianses ge samma som

inkomster tjänst näringsverksamhet.och Vissa praktiska inskränkningarav
Såledesi beskattningen föreligger däremot. det möjligtknappastär att

sådan erhållsbeskatta all kapitalavkastning användningsom genom av
för privat sådanegendom bruk, enligt KLoch beskattas endast avkastning

vid nyttjande fastighet. Enligt KL föreligger avdragsrätt för kostnaderav
har samband med förvärvandet skattepliktiga intäkter. Försom av

personliga levnadskostnader föreligger däremot avdragsförbud. Dessa
principer gäller dock inte för ränteavdragsrätten obegränsad,ärsom

lånadevad det kapitalet till.oavsett använts
ansågsReavinster sådanaursprungligen inte inkomstervara som gav

skatteförmåga. Den ändåbegränsade beskattningen, skedde beroddesom
ansågsförsäljningar i spekulationssyftenärmast liggaatt nära en

tillgångar.kontinuerlig handel med Med tiden har reavinstbeskatt-synen
ningen förskjutits och omedelbart före införandet eviga reavinstbe-denav
skattningen följande karaktäristik den kapitalvinstbe-begränsadegavs av

årsskattningen i direktiven till 1964 aktievinstutredning:

Nu gällande fårbestämmelser beskattning realisationsvinstom av anses
åkompromiss sidanmellan uppfattningen vinst ickeattvara en ena av

yrkesmässig försäljning egendom bör beskattas endast vinsten ärav om
åresultatet spekulation och andra sidan uppfattningen beskatt-attav en

ningen bör omfatta icke blott alla tillfälliga realisationsvinster utan
överhuvudtaget alla förmögenhetsvinster, de spekulativäroavsett om av
karaktär icke.SOU fråneller 1965:72 12. Uttalandet hämtat SOUärs.

återgivet1949:9 60 och i 1951:170 25.ärs. prop. s.
Införandet den till tiden obegränsade reavinstbeskattningen aktierav av

inte explicit principiell ändring inkomstbegreppct. Iangavs som en av prop.
1966:90 103 framhöll dock departementschefen den allmänna uppfatt-s.

skatteförmåganningen bärande motiv för vad skallettom som som
beskattas: En beskattning fårvärdestegring aktier uppbärasav anses

inte ogrundad uppfattning hos medborgarna i attav en gemen, en
sådanrealiserad frånvärdestegring skattekraft vilken det saknasger en

anledning vid beskattningsområdet.bortse bestämning Vid utvidgningenav
beskattningen reavinst vid fastighetsaxyttringar gjorde depar-av av

tementschefen däremot principiellklar markering. Det äldre principiellaen
betraktelsesättet, endast avkastning förvärvskälla skulle beskattas,att av en

upprätthållas.kunde inte längre Särskilt vid högt skattetryck komett
frånundantagandet kapitalvinster beskattningen strida enatt motav

vårde grundläggande principerna för beskattning, nämligenannan av
skatteförmågeprincipen 1967:153prop. 123. Införandet evigs. av en
beskattning reavinster bostadsrätter 1984 motiverades med attav
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realisationsvinstskatteområdetutvecklingen övriga delar lett till attav
framståden ordningen förgällande bostadsrätter kommit alltmeratt som

otidsenlig. Prop. 198384:67 130.s.
påSynen såreavinstbeskattningen har med tiden förskjutits, att

värdeändringar eller realiserade värdeändringar i allt högre utsträckning
skatteförmåga andra inkomster.anses ge samma som

15.2 Beskattningen utomlands kapital-av
inkomster

Beskrivningen i följande avsnitt grundar sig fråni huvudsak rapporter
OECD Leif Muténs underlagsrapport bilaga 6.samt

Beskattnin reavinstergen av

Reavinster beskattas i de flesta västeuropeiska länder ioch Austra-även
lien, Japan, Nya Zeeland USA.och I exempelvis Danmark, Irland,
Portugal, Schweiz och Storbritannien beskattas kapitalvinster medseparat
särskilda Skattesatser. Den vanligaste metoden dock läggaär att samman
kapitalvinster med Övriga inkomster.

Basen för reavinstbeskattningen i princip skillnadenär mellan inköpspris
och försäljningspris vid transaktioner har företagits den öppnasom
marknaden.

Beträffande vilka tillägg till inköpspriset tillåtas råderskallsom
emellertid olikheter mellan skattesystemen. Vanligtvisstora hänsyn tilltas
utgifter förbundnaär med anskaffningen och försäljningen ochsom
kostnader för tillgången.förbättring Det finns skillnader vadstörreav
gäller andra avdrag, särskilt beträffande avdrag syftar till hänsynatt tasom
till penningvärdeförsämringen. Frågan har samband med behandlingennära

långakorta reavinster. Ett för skilja mellanav resp. argument att
korttidsvinster på långaoch vinster innehav eller för tillämpaatt en
fallande skatteskala beroende innehavstiden, vilket vanligt förekom-är
mande, hänsyn tillär inflationen därigenomatt kan skesägas ett
schablonmässigt I de länder långasätt. beskattar vinster innehavsom
har ofta uppräkning anskaffningsvärdena med index införts.en av
Indexuppräkning för i princip all egendom kan bli aktuell försom
reavinstbeskattning införtshar i Australien Storbritannien.och Bland andra
länder medger indexuppräkning anskaffningsvärden kansom nämnasav
Luxemburg, Irland och Spanien. I exempelvis Danmark och Norge är
endast anskaffningsvärdena för fastigheter indexreglerade. tillgångarFör

innehafts kortare månadertid tolvän sker dock ingen index-som
någotuppräkning i de nämnda påpekasländerna. Det kan USA inteav att

någonhar indexuppräkning långareavinsteräven innehavtrots att
beskattas där.numera

Få länder har indexeringenutsträckt till skuldsidan.även
Det förekommer mångai tillgångarländer ehållitsatt som genom arv

gåvaeller frånhelt undantas reavinstbeskattning. Detta innebär att
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tillgångenbeskattning i utsträckning inte någrablir aktuell ochstorav
beräkningsproblem uppkommer inte. överlåtelseI de fall där genom arv

gåvaeller skjuter skattskyldigheten överförs överlåtarensnormaltupp
påanskaffningsvärde den och kapitalvinstbeskattningägaren blir intenye

aktuell förrän den sistnämnde tillgången.säljer I de fall där jämställsarv
såsommed försäljning, i Canada såsomoch Spanien eller, i Australien

Canada, Danmark, Irland gåvaoch Spanien, behandlas försäljning,som
ändåbehöver värdering ske eftersom samtliga dessa länder meden av

undantag för Canada och gåvoskattAustralien har och ocharvs- samma
värdering i regel kan användas ändamålen.för bägge Om detta inte är
fallet tillgångens sådanoch rådaoenighetär kannatur värderingenatt om
får värderingen i regel sakkunnig. Dennagöras tillämpasmetod ävenav en
vid försäljningar där icke marknadsmässiga principer tillämpas och i vissa

tekniska fall där realisationsvinst skattemässigt föreligga.mer en anses
De redogörelser för utländska skattereformer tillgångvi haft till vidger

handen det finns klar tendens bland deatt länder, inte harännuen som
reavinstskatter någoninföra dem i form. Syftetatt härmed inte i förstaär
hand i fåomfattningstörre ökadeatt skatteintäkter, utan attsnarare
åstadkomma skattesystem uppfattas rättvisa. Genomsom attsom mer
höginkomsttagare i relativt utsträckning har intäkter i formstor av
reavinster undergrävs skattesystemens sådanaprogressiva inslag vinsterom

frånundantagnaår beskattning eller beskattas lindrigare arbetsinkoms-än
Bland de länder årenunderter. de betydligt utvidgatsenastesom

skatteplikten för reavinster kan USA, Australiennämnas och Nya Zeeland.
De reavinstskatterna och de flesta deäven funnits tidigarenya av som

innehåller ofta frånhel del undantag skatteplikten. Lagstiftningenen synes
således ofta uttryck för önskan i princip beskatta reavinster,attge en men
begränsa beskattningens tillämpning såtill skattskyldiga möjligt. Tillsom

såledesegendom i regel frånundantagenär beskattning hör densom
skattskyldiges bostad och personliga lösöre. En metod nyligenannan som
införts i Canada undantaär belopp helaatt denett över skattskyldiges
livstid. Sedan 1985 införs där gradvis kumulativt avdrag för reavinsterett

100 $000 tillgångarför de flesta 500 $och 000 för vinster aktier i
Årligasmå bolag och jordbruksegendomar. fribelopp för realisatlonsvinster

också vanliga. Iår vissa fall dessa fribeloppär betydande. I Storbritan-t.ex
årligtnien finns fribelopp årsi 1988ett budgetförslag har tillsom angetts

5 000 pund.
Någon tendens realisationskriterietatt inte föreligga.ge upp synes

Argumenten för ha kvar realisationskriterietatt dels tekniska, främstär
svårigheten värdera tillgångarorealiseradeatt och den därmed sam-
manhängande rättssäkerhetsaspekten. Ett ekonomiskannat argument av

denär skattskyldige kan tvingas tillgångarart att sälja delar sina förav att
kunna betala skatten skatt skall orealiserade vinster.äventas utom

Det framhållasskall slutligen det förenatär medatt betydande
svårigheter jämförelsergöraatt mellan olika länders beskattning av
reavinster, bl.a. grund deñnitionsproblem. I Västtyskland finnsav

Åsåledes någoninte komplett kapitalvinstbeskattning. andra sidan har den
tyska skatterätten vid definition vad skall företags-en av som anses som
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företagstillgångarvinst, alla vinster till löpande inkomster ochgörsom
med speciell inkomstkategori innefattar vinster försäljningävensom en

betydande aktiepaket i bolaget.av
påBeträffande beskattningen reavinster aktier hänvisasutomlands av

till avsnitt 20.2.2.

Beskattningen och utdelningarräntorav

Huvudprincipen för de flesta länders skattesystem ochräntorär att
utdelningar till bosatta inom landet beskattas, antingen inompersoner

för den vanliga inkomstskatten definitiveller källskatt.ramen genom en
Ofta emellertid del ränteinkomster, vissa statsobligationerär t.exen

åtskilligaeller vissa sparkonton helt delvis skattefria. I länderellertyper av
formellt ränteinkomsterbeskattar torde emellertid grundsom av

någon stånd.bristande tillkontroll beskattning i praktiken inte komma
många föremålRäntor till förbosatta utomlands i länder inteärpersoner

någon beskattning medan i del definitivalls länder källskatt tas ut.en en
Utdelningar torde i beskattas i omfattning räntor.stort sett samma som

mångaVad gäller aktieutdelningar tillämpas i syftar tillländer system som
lindra ekonomiskaden dubbelbeskattningen dessa utdelningar.att av

årenUnder de blivithar detta frekvent. Den s.k. avoir fiscal-senaste mer
metoden därvid den vanligaste.synes vara

I någotdet följande beskrivs utförligare beskattningen ochräntorav
utdelningar inom EG.

Räntor till bosatta i landet beskattas i samtliga EG-ärpersoner som
lander. ItalienI definitiv källskatt Denna varierarräntor.tas uten

%mellan 6 21 för obligationsräntor beroende datum för emission-
uppgår 25 %eller utställande och till för banktillgodohavanden.räntor

I Belgien Frankrikeoch kan den skattskyldige välja mellan betalaatt en
definitiv inkomstbeskattakällskatt eller Källskatten i Belgienräntan.att
uppgår till 25 % %i Frankrike till 26 för obligationsräntor tilloch och
47 % för banktillgodohavanden. EG-länderI övriga inkomstbe-räntor
skattas Källskatt inte definitiv Spanien 20 %i medräntor. är tas utsom

i Storbritannien %.och med 25
påFör banktillgodohavanden till inte bosatta iräntor ärsompersoner

landet källskatt i Belgien 25 %, 45 %, Italienmed Frankrike medtas ut
med 25 %, %Spanien med 20 Storbritannien 25 %. Ioch med övriga

Påländer intebeskattas obligationsräntor tillräntorna. ärpersoner som
i %,bosatta landet källskatteavdrag i Belgien 25 Frankrike 0medgörs -

25 % beroende emissionsdatum, Italien %0 22 beroende emis--
sionsdatum, Spanien % %.20 och Storbritannien 25 Räntorna beskattas
inte i övriga länder.

Samtliga EGländer inom beskattar utdelningar till ärpersoner som
bosatta inom landet. Samtliga EG-länder, med undantag för Frankrike och
Storbritannien utdelningar. Källskattenskällskatt dessaäventar ut
storlek varierar 10 32,4 %. Samtliga Storbritannienmellan länder utom-

15 % intekällskatt 30 utdelningar tilläventar ärut personer som-
ocksåbosatta i landet. Storbritannien utdelning tillkällskatttar ut
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utlänningar i det fall grund dubbelbeskattningsavtal medgerman av
avoir fiscal till där icke bosatt.

årUnder 1988 har förslag lagts fram enhetlig källskattett om en
Någoninom EG. enigheträntor mellan medlemsländerna förslaget harom

uppnåtts.inteännu

15.3 Reformen

Den föreslagna reformeringen inkomstbeskattningen byggerav oss av
alla inkomster skatteförmåga.synsättet att Det därför viktigtärger samma

framhålla grundvalen för föreslagnaatt den utformningenatt kapitalin-av
komstbeskattningen skatteförmågeprincipen,är och denna skall beaktasatt
vid tillämpningen reglerna. Detta innebär kapitalinkomster skallattav
beräknas likformigt, vilket allmän princip för beskattningen.är Ien prop.
198384:140 10 har detta angivits följande sätt:s.

En grundläggande princip för beskattningen ekonomisktär att
likvärdiga fåtransaktioner skall likvärdig skattemässig behandling.en
Enbart formella tvåskillnader mellan transaktioner bör inte medföra att
det skattemässiga resultatet blir olika.

Vi har vid utformningen de föreslagna sålagreglerna eftersträvatav en
likformig beskattning möjligt. Det finns dock betydande praktiskasom
problem vid beskattningen kapitalinkomster frånkräver heltav avstegsom
likformiga regler.

Som diskuterats i 3kap. kräver strikt likformighet värdeändringaratt
beskattas omedelbart de uppkommernär och inte de realiseras, vilketnär
kan utgångspunktteoretiskt ideal våraför förslag. Som följdses som en en

bl.a. värderings- likviditetsproblem föreslåroch vi dock värdeänd-av att
ringar i huvudsak beskattas de realiseras, varvidnär reavinster beskattas

löpandesätt avkastning. Vidare kräver beaktandetsamma som av
inflationen påregler grund sin schablonmässiga karaktär innebärsom av

teknisk behandling förvärvs- någotkapitalinkomster skiljeren av resp. som
åt.sig

Även fortsättningsvis har därför gränsdragningen mellan ochränta
reavinst betydelse för beskattningen. framhållaVi vill grundläggandeatt en
skillnad mellan inkomsttyperna reavinst och reavinstränta är elleratt en

reaförlust oväntad värdeförändring gårär inte bestämmaen en attsom
förhand och bestående,inte säkert medanär avkastning kapital isom
form går åtminstoneränta beräkna i förväg elleratt säkerställdärav
period för period.

Vi vill betona likformigheten utgångspunktenskallatt för tillämp-vara
ningen de föreslagna reglerna, dock schablonmässiga lagreglerav att

måstegivetvis beaktas. Likformighet innebär transaktioner skallatt
bedömas efter sin verkliga så långtekonomiska innebörd möjligt, ochsom

skillnader enbart formell karaktäratt har underordnad betydelse vidav
denna bedömning.



25SOU 1989:33 regler för beräkning kapitalinkomsterGemensamma av

15.4 Realisation kapitalinkomsterav

Vårt förslag: någotAvyttringsbegreppet såpreciseras utvidgasoch att
definitiv avhändelse egendom avyttring. Det innebär bl.a. attav anses som
förluster aktier vid bolags upplösning efter konkurs blir avdragsgill.

15.4.1 Gällande rätt

Realisationsprincipen generell för beskattning inkomsterär nären norm av
skall ske. Principen kommer till uttryck i KL exempelvis i regeln i 35 § 1

4 intäkt tillfällig förvärvsverksamhet räknas vinstattmom. som av
icke yrkesmässig avyttring realisationsvinst. Realisationsprincipengenom

innebär beskattning sker först inkomst realiseratsnäratt en genom en
avyttring varigenom inkomstens storlek kan beräknas med tillräcklig
säkerhet. Vid dåegendomsförsäljning detta fallet försäljningsintäktenären

påkan beräknas grundval bindande avtal. I de fall avtalet innebärett attav
säljaren någonskall fullgöra form prestation inkomsten ärav varav
beroende skall denna prestation i huvudsak fullgjortsha för inkomstenatt
skall realiserad.anses

Avkastning egendom realiseras löpande nyttjarägarenattav genom
egendomen eller upplåtelseuppbär ersättning för framgården. Normaltav

upplåtelsen upplåtelseavtaletersättningen för och kan beräknas förav
beskattningsåret på Sådangrundval avtalet. situationen normaltärav
exempelvis vid uthyrning utlåningfastigheter och kapital. I vissaav av
situationer bestäms däremot ersättningens förststorlek efter beskatt-
ningsårets utgång. Detta gäller exempelvis för aktieutdelning. Intäkten kan
inte realiserad gårinnan dess belopp bestämma med tillräckligattanses
säkerhet.

Värdestegringsvinster realiseras vid avyttringen egendomen. Iav
35 § KL förståsinte vad med avyttring, i 1967:153anges som men prop.

42 har angivits förståsmed avyttring överlåtelseratt oneröss. samma av
karaktär omfattas de realisationsvinstgrundande förvärven, dvs.som av
köp, byte fång.eller därmed jämförligt Avgörande transaktionenär att
innebär egendomen eller del egendomen definitivtatt avhändsen av

framgårAv rättspraxisägaren. avyttring i vissa fall föreliggaatt ansettsen
egendomenäven utslocknarnär den byter se exempelvisutan att ägare

RÅ RÅ RÅ1938 ref 11, RN 1971 1:2, 1977 ref 39 84och 1:60. Vidare
behandlas enligt punkt 4 anvisningarna till 35 § KL allframtidsupp-av
låtelser engångsersättning avyttringar.mot som

RÅI praxis se exempelvis 1979 frånAa 245 har utdelning egendomav
aktiebolag till aktieägare vid reavinstbeskattning inte ansetts vara en
avyttring. Därför har befintlig kapitalvinst inte reavinstbeskattats ien
aktiebolaget vid utdelning egendom. Det vidare oklartärav om en

RÅdåavyttring föreligger aktie upphör aktiebolagets konkurs. Ien genom
1940 Fi 541 vägrades avdrag för reaförlust aktier i aktiebolagett som
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beskattningsåretunder sin egendom tillavträtt konkurs. Härav har i
allmänhet den sådanslutsatsen dragits förlust aldrig kan bli avdragsgill,att
vilket i sin har medfört aktier såltsi dessa situationertur till symboliskaatt
köpeskillingar. En möjlighet inte i rättspraxisprövats dockärsom att en
avyttring föreligga bolagskonkursen avslutats med bolagetsanses om
likvidation. Det däremot mindre sannoliktär avyttring kanatt en anses
föreligga i de fall konkursen avslutats bolaget upplösts.attgenom

Överväganden15.4.2

Kapitalinkomstbeskattningen skall omfatta varje intäkt i vilken formoavsett
den realiseras. Det gällande rättsläget förefaller i allt väsentligt ha denna
innebörd, och vi det viktigt framgår.detta klart Detta kanatt skeanser

den befintliga regeln i 35 § 1 KLatt avyttring utökas medgenom mom. om
angivelse innebörden föreslåravyttringsbegreppet. Vi regelen om av att en

införshärom i 24 § 1 SIL.mom.
framgårSom föreslårkap. 22 reavinster skulder skallattav

beskattas. Som avyttring dåräknas därvid dels fall betalningsansvaret för
övergår påskuld dels amortering skuld. Att amorteringen ärannan, en

någonavyttring inteär nyhet vid beskattningen tillämpas redanen utan
RÅavseende fordringar; 1977 ref 39.se

En likformig beskattning innebär alla definitiva förlusteräven att
egendomen skall avdragsgilla formen för förlustens realisation.oavsettvara
I kapitalvinstkommitténs betänkande SOU 1986:37 263 ff. förordades atts.
avdrag skulle medges för förluster aktier blivit värdelösasom genom
konkurs eller likvidation påför förluster skuldebrevsamt utgettssom av
konkursdrabbade marknadsbolag. Som skäl för avdragsrätten anfördes att
i förekommerdag konstlade försäljningar för säkerställa avdragsrättenatt
för förlusterna. Vi delar den uppfattningen och det viktigt attanser
skattereglerna inte skall stimulera till konstlade transaktioner. Förlust

konkurs bör därför jämställas med försäljning aktier.genom av
Kapitalvinstkommitten föreslog angåendeganska utförliga regler

avdragsrätten för förlust vid Svårigheterkonkurs överblickaetc. att
konsekvenserna avdragsrätten gjorde begränsade den till vissaattav man
egendomstyper. Lika med kapitalvinstkommittén föreslår avdragsrättatt
liksom skall föreligga först förlusten definitiv. Dettaär innebärnu om
exempelvis för förlust aktier, avdragsrätt inträder förstatt aktie-när
ägarens helträtt upphört bolagets likvidation eller upplösning.genom

Vi några detaljerade interegler behöveratt införasanser denutan att
beskrivning i lagtexten avyttringsbegreppetsgörs innebördsom ärav
tillräcklig. föreslåsVidare regel i 24 § 3 SIL där deten attmom. anges
avdragsrätt för reaförlust föutsätter den definitiv. Dettaär innebäratten

klar markering restriktivitet missbruk. Missbruksriskenen minskarmotav
till följdäven kvoteringen Någonavdragsrätten. begränsningav av av

avdragsrätten till viss egendom bör därför inte nödvändig.vara
Ett fall där egendom upphör,annat kommenteras i avsnitt 20.6.4.1,som

optioner,är när teckningsrätter blir definitivt värdelösaetc: deattgenom
rättigheter de innefattar inte längre kan eller kommer kunna utnyttjas.att
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En definitiv förlust skall därmed uppkommit rättighetensha ochanses
upphörande innefattas i det avyttringsbegrepp i förslaget tillsom anges

§24 1 SIL.mom.
framhållits föregåendeSom i avsnitt bygger inkomstbeskattningen

föreslår någonrealisationsprincipen, därifrån.och vi inte awikelse Vissa av
föreslårde reavinstbeskattningsregler innebär dock resultatatt ett annat

beskattas såldaden specifika värdeförändringenän den egendomen.
Detta såvälkan inträffa vid tillämpning portföljmetodenav som genom-
snittsmetoden vid tillämpning den s.k. alternativregeln förävensamt av
delavyttring fastighet. Detta ingen nyhet vid inkomstbeskattningenärav
då genomsnittsmetoden och alternativregeln redan tillämpas enligt KL. Det

diskuteraskan metoderna kan strida realisationsprincipenmotom anses
sådan den kommer till uttryck i god redovisningssed den s.k. post-genom
för-post-principen. Detta vilkenberor resultatberäkningsenhet post

framstår rimlig för beskattningen. Vi inte enligtsynsättettsom som anser
vilket hela portföljen marknadsnoterade aktier o.d. betraktasav som en

dåresultatberäkningsenhet uteslutet, storleken den totalavara
värdeförändringen innehavet ofta kan intressant dessänvara mer
fördelning enskilda aktier.

överlåtelser15.5 Blandade

Vårt förslag. överlåtelserAlla delvis sker vederlag delvisoch ärmotsom
gåva beskattas enligt den s.k. delningsprincipen.

15.5.1 Gällande rätt

Överlåtelser gåva,egendom bodelningeller ärtestamenteav genom arv,
enligt gällande inte realisation medförrätt reavinstbeskattning. Somen som
framgår 35 § 2 KL hänvisningaroch till detta lagrum tillämpas iav mom.
stället den s.k. kontinuitetsprincipen innebär inträderatt mottagarensom

överlåtarensi skattemässiga situation, anskaffningsvärdeoch hansövertar
och anskaffningstidpunkt. Kontinuitetsprincipen tillämpas däremot normalt
inte enligt överlåtelsereglerna i 35 § 4 KL vid lösmom. av annan
egendom.

Gränsdragningen överlåtelserbenefikamellan och därförharonerösa
överlåtelsebetydelse för skall medföra beskattning inte.ellerom en

Gränsdragningen tvåinte reglerad i KL. I praxisär har olika metoder
överlåtelser,utvecklats för behandling delvis sker vederlag ochmotav som

gåva.delvis överlåtelseAntingen behandlasär har benefiktetten som
inslag i gåva så överlåtelsensin helhet eller delas onerössom upp en
och benefik del. Metoderna benämns huvudsaklighetsprincipenen resp.
delningsprincipen.
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Enligt gällande tillämpas huvudsaklighetsprincipen överlåtelserätt vid
fastigheter föremål för reavinstbeskattning,är dvs. fastigheterallaav som

fastigheter omsättningstillgångar iutom är Delningsprincipenrörelse.som
torde tillämpas överlåtelservid blandade all egendom ärav annan som
föremål för reavinstbeskattning. I överlåtelsepraxis har den tillämpats vid

RÅ RÅaktier 1943 ref börsnoterade aktier och 1983 Ba 14,av
RÅfåmansföretagsaktier och andelar i bostadsrättsföreningar 1988 ref

22.
Huvudsaklighetsprincipen överlåtelseinnebär tillatt övervägan-en som

de del kan benefik, i sådan.sin helhet behandlas En benefik delanses som
föreligga förmögenhetsöverföring skett i benefikt syfte.anses om en

Förekomsten förmögenhetsöverföring dåviktigast förekomstenärav en
benefik utifrånavsikt oftast förmögenhetsöverföringen.av en presumeras

Den företagna såvälklassificeringen gäller vid reavinstbeskattningen som
den löpande beskattningen. Fastigheten värderas i den praktiska tillämp-
ningen till taxeringsvärdet vid bedömningen förmögenhetsöverfö-av om en
ring föreligger. Enligt huvudsaklighetsprincipen gåvaföreligger erhålletom
vederlag mindre överlåtnaär den fastighetensän taxeringsvärde.

Delningsprincipen kan bygga överlåtelsensägas synsättet böratt
på tvådelas delar. En del och egendomenär onerös har i denna delupp

överlåtits till sitt marknadsvärde. Den andra delen helt benefikär och
överlåtelsen har i denna del skett vederlagsfritt. Följande enkla exempel
kan illustrera synsättet:

A har förvärvat aktier för 70 kr.st. Aktierna stigertre i värde till 100
överlåterkr.st. A vid denna tidpunkt de aktierna till B för 100 kr.tre

Enligt delningsprincipen såldaktie för 100 kr. Reavinstenanses en av
denna försäljning blir 100 kr. 70 kr. 30 kr. Bzs anskaffningsvärde blir-
100 Resterande tvåkr. aktier bortgivna vederlag. Butan övertaranse
för dem Azs anskaffningsvärde 70 kr.st.

Överväganden15.5.2

vårtEnligt förslag skall alla försäljningar ägd privatbostad beskattasav
enligt enhetliga regler innehavsform se kapiteloavsett 18. Blandade
överlåtelser fastigheter och bostadsrätter behandlas i dag olika, börav men
efter reformen behandlas enligt metod.samma

Huvudsaklighetsprincipen torde främst motiverad praktiska skäl,vara av
då den normalt lättillämpad. Denär medför dock materiellt felaktiga

överlåtarenresultat. Om erhåller vederlag överstiger hansett som
omkostnadsbelopp, innebär detta han realiserar del värdesteg-att en av
ringen fastigheten. Om vederlaget understiger fastighetens taxeringsvär-
de beskattas han dock inte. Metoden möjlighet tillskapa fiktivaäven attger
reaförluster vid överlåtelser,blandade vilket föranlett särskild stoppregelen
i punkt 4 anvisningarna till 36 § KL.av

Delningsprincipen innebär neutral behandling jämfört med de fall dären
i stället viss del egendomen säljs vissoch del skänks bort vederlag.av utan
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överlåtnamarknadsvärdet den egendomenMetoden kräver att
på såldaför fastställa fördelningen anskaffningsvärdet denuppskattas att av

bortgivna delen.denresp.
vårEnligt uppfattning medför delningsprincipen neutralitet i behand-

överlåtelser överlåtelser gåvorblandadelingen och ellerärsom renaav
sådan fårförsäljningar. En materiellt riktig resultatberäkning anses

praktiska jämfört medde nackdelar metoden har huvudsak-uppväga
Vi enhetlighetlighetsprincipen. vidare fördel motiverarärattanser en som

överlåtelser, någonmetod tillämplig blandade varförendast äratt en ny
föreslårjämte existerande inte införas. Vimetod de metoderna bör därför

egendomsöverlåtelserdelningsprincipen bli tillämpligskall allmäntatt
i inkomstslaget kapital. Detta innebär förändring jämfört med gällandeen

överlåtelser Vårtavseende fastigheter. förslag medför regelrätt av en ny
§ 2 SIL.i 24 mom.

Vårt någonförslag innebär inte förändring beskattningen vidav
överlåtelser på grund eller bodelning.testamentearv,av

vårtVidare förslag ikan anmärkas kap. 24 beskattning vidatt om
försäljning lösöre innebär kontinuitetsprincipen i fortsättningenattav

egendomsöverlåtelser.kommer tillämpas i inkomstslaget kapital allaatt

15.6 Värdering vederlagav m.m.

Vårt förslag: En särskild prövning skall verklig reaförlustgöras av om en
har uppkommit.

15.6.1 Gällande rätt

Som skattepliktig intäkt innehållerräknas varje form vederlag. KL vissaav
regler för värdering försäljningsintäkten. I 42 § KL finns regler förav

naturaförmåner.beräkning värdet Värderingsnormen pris.är ortensav av
Även inte erhållsreglerna direkt syftar vederlag som-kapitalav-om som
kastning eller köpeskilling, ihar den 42 § värderingsnormenuttryckta

giltighetgenerell vid inkomstbeskattningen. I 3punkt anvisningarna tillav
35 § KL finns regler för schabloniserad beräkning intäkten nären av
egendom vederlag i form livsvarig livränta. Livräntansavyttrats mot av
kapitalvärde skall beräknas med hjälp de tabeller finns i lagenav som om
statlig förmögenhetsskatt.

I praxis värderas vederlag vid kapitalinkomstbeskattningen till marknads-
härpåvärde. Som exempel kan värderingen skuldebrevräntefriaanges av

RÅerhållitsdessa vederlag vidnär egendomsförsäljning. I 1987 refsom
102 har angivits försäljningsintäkten i dessa fall beräknas medatt

RÅutgående från överlåtelsetillfället.nuvärde vid I 1987 ref 89reversens
I och II har regeringsrätten gjort bedömningen tillhyresrättatt en en

någotbostadslägenhet inte kan ha värde vid beräkning reavinstanses av
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och reaförlust. Bedömningen innebär frångåendeknappast mark-ett av
nadsvärderingsnormen, beror de legala restriktioner dåfinnsutan som
hyresrätter enligt gällande lagstiftning i 12 65kap. § jordabalken inte kan
överlåtas vederlag.mot

Värdet på de vid egendomsförsäljning avdragsgilla omkostnaderna för
egendomens anskaffning och förbättring likaså utgångspunktberäknas med
från marknadsvärdet det vederlag lämnats vid förvärvet. Exempel-som

RÅvis har i 1986 ref 48 anskaffningskostnaden för aktier förvärvade
kvittning räntefria reversfordringarmotgenom ansetts vara reversernas

efter marknadsränta diskonterade värde vid tidpunkten för aktieförvärvet.
Däremot kan konstateras det vid rättstillämpningen ibland förelegatatt

svårigheter beakta fördelningar anskaffningsvärdeatt mellan olikaav
tillgångar förbrukning anskaffningsvärde.samt Som exempel kanav

RÅ 83nämnas 1:77 där anskaffningsvärdet för skuldebrev ochett en
optionsrätt förvärvades tillsammans enbart hänfördes till skuldebrevet.som
Resultatet härav blev skuldebrevet kunde säljas omedelbartatt med en
avdragsgill reaförlust följd och detta värde i stället komattsom att
beskattas påreavinst optionsrätten dennanär avyttrades. Genomsom en
lagstiftning ändrades sedermera sårättsläget i detta fall, anskaff-att nu
ningsvärdet såvälfördelas skuldebrev optionsrätt; 2punkt bsom se

RÅtionde stycket anvisningarna till 36 § KL. 1986 ref 104av är ett
exempel regeringsrätten enligtatt reglerna i inkomstsla-ansett att man

tillfällig förvärvsverksamhet vidget beräkningen anskaffningsvärdeav
aktier inte kan beakta den erhållitskattskyldige har skattefriatt utdelning

någotaktierna, däremot kan beaktas vid resultatberäkning isom
inkomstslaget rörelse. Detta har bl.a. skapat möjlighet för aktiebolag att
efter förvärv aktiebolag med utdelningsbara vinstmedel företa skattefriav
utdelning vinstmedlen erhållaoch därefter fiktiv avdragsgillav en men
reaförlust vid avyttring aktiebolagen.av

överväganden15.6.2

Det viktigtär med realistisk värdering intäkter och kostnader viden av
kapitalinkomstbeskattningen fördels inte överbeskattning skallatt ske, dels
för förhindra möjligheternaatt undvika eller minskaatt beskattningen
exempelvis tillskapande fiktiva reaförluster. Den gällandegenom av
rättstillämpningen kännetecknas realistisk bedömning olikaav en
transaktioners direkta ekonomiska innebörd.

Vi föreslår någradärför bara kompletteringar dessa regler. Somav
framgår avsnitt 19.5.8 föreslås avdrag inte skall medges förav att reaförlust

uppkommer försäljningsprisetsom understigeratt marknadsvärdetgenom
säljarennär köpeskillingenutöver direkt erhållereller indirekt t.ex. en

bostadshyresrätt i utbyte privatbostad. Vadmot en sagtssom nu anser
allmän princip. Den regeln har därförvara en generell räckvidd. Vinya är

medvetna beaktandet bostadshyresrätteratt kanom av ettses som mer
sågenerellt problem vidän reavinstbeskattningen, har inte funnitmen en

generell ändring rättstillämpningen såvitt gäller hyresrätter dåmotiveradav
bostadshyresrätt fårinte vederlag enligtavyttras gällande Detmot rätt.
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framstår dock allvarlig erhållasbrist i dessa fall avdrag kanattsom en mer
andra kapitalinkomster för fiktiv reaförlust.mot en

vårtVid utformningen förslag till regler för vinst- förlustberäk-ochav
målsättningenning så långthar varit möjligt undvika schablo-att attsom

niserade regler skall kunna systematiskt utnyttjas för undvika riktigatt en
innehållerresultatberäkning. Samtidigt vårtdock förslag flera schablonise-

ringar för framhållitsresultatberäkningen. Som i avsnitt 15.2 skall dock i
andra fall där utgångspunktenschabloner klart angivitsän i lagtexten, for
rättstillämpningen beräkna inkomsterna verkliga Ivärde. värde-attvara
ringen försäljningsintäkten de avdragsgilla kostnaderna varjeskallav resp.

erhållitsform vederlag vid försäljningen vid förvärvetlämnatsav som resp.
beaktas.

föregåendeDet i förhållandetavsnitt nämnda skattefri utdelning iatt
praxis inte beaktas vid beräkningen reavinst reaförlust,och kommerav
efter reformen då sådanasakna praktisk inkomstslagetrelevans i kapitalatt
aktieförsäljningar fortsättningsvis för aktiebolag kommer beskattas iatt
inkomstslaget näringsverksamhet. Undantagsvis dock liknandekan

uppståsituationer fortsättningsvis i inkomstslagetäven kapital, exempelvis
substans skattekonsekvenser frånöverföraskan till underprisutanom ett

bolag till Vården skattskyldige avsikt det iett annat äger. är attsom
inkomstslaget någrakapital inte finnasskall restriktioner för vid vinst-att
och förlustberäkningar sådanaföreta bedömningar i praxis vidskettsom
beräkning rörelseinkomst vid aktieavyttring.av

Detta torde, i likhet med vad i inkomstslagetgäller interörelse,som
någrakräva svårtsärskilda regler, och det i detalj dessaär regleraatt

åsyftadesituationer. Den rättstillämpningen kommer dock till uttryck i de
föreslagna reglerna dels i 24 § 3 SIL avdrag för reaförlustattmom. om
förutsätter förlusten definitiv, idels regeln i 3 § SILär 1att attmom. om
vid bestämmande omkostnadsbeloppen, hänsyn skall till värdeöverfö-tasav
ring egendom, där inte särskilt stadgat.ärav annatannan

Vi har någrainföraäven övervägt regler för situationer däratt beteck-
påningarna vissa betalningar missvisande för betalningarnasär reella

härpåinnebörd. Ett lånexempel långivarenutgivnaär överkursmot
erhålla återbetalningkommer mindre i då lånethan utgivitatt än

lämnades löper med Fråganränta marknadsräntan.översom om en som
betecknadränta betalning någotamorteringutgör eller skallränta, annat

bedömas grundval transaktionens verkliga ekonomiska innebörd. Iav
detta fall betalningen lånetsmarknadsräntanutgör amorteringöver en av

såledesöverkursdel och till låntagarendenna delär varken avdragsgill för
långivaren.eller skattepliktig för

I praxis bedöms transaktioner efter sin verkliga innebörd deäven om
givits beteckning. För korrekt behandling det angivnaen annan en av ovan
fallet krävs därför inte särskild lagregel och det kan tillräckligt atten vara
här erinra transaktionens sådanegentliga innebörd. En situation,om annan
där lagregel inte nödvändig,är det kan vikt erinraen attmen som vara av

Överprisdelenegendom förvärvasär när till pris marknadsvärdet.överom
beroende gåvakan omständigheterna eller vederlag förvara en annan

RÅprestation ansågsI 1:57,80 frånvad far vid förvärv aktieretc. en av
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börsvärdetidpunkt gällandevid dennadotter erlagtsin utöver vara
såledesskadeståndskaraktär, inräknasgåvo- fick inteochbetalning ellerav

aktierna.anskaffningsvärde föri hans

beskattningför15.7 Tidpunkten

bibehålls för bestämmaVårt huvudregelförslag: Kontantprincipen attsom
I vissaför kapitalinkomster.skattskyldighetens inträdeförtidpunkten

metoden.avseenden inskränks dock
föreslås inträda vid avyttringenreavinsterskattskyldighet för av egen-

sådanaföreslåsanståndsmöjlighet fall där avyttringensförEndomen.
myndighetstillstånd liknande.bestånd ellerberoendeär av

beskattningsårföreslås inträda redan för detskattskyldighet för ränta
lån uppskjutits ipå räntebetalningarnavissa därbelöper förräntasom

sådan låntagarelån tilltillämpasutsträckning. Regeln skallbeaktansvärd
bokföringsmässigt ellervilken tidpunkten för ränteavdrag bestämsför som

Sverige efterskottsräntanför i ochinte har avdragsrätt räntan om
lånebeloppet.%överstiger 10 av

föreslåsårsskiftesbetalningar tvingande.bliReglerna om

15.7.1 Gällande rätt

metod förkontantprincipenKL:s tillkomst tillämpas den s.k.Alltsedan som
tillfälligkapital ochinträder för inkomstskattskyldighetavgöra näratt av
metodbokföringsmässigDessförinnan tillämpadesförvärvsverksamhet. en

inkomster.belöpandemetoden för dessabenämnd
dåbeskattning skall skeintäktssidanKontantprincipen innebär att

dessför-beskattning ske redanbetalning dock skalluppbärs,kontant att
kostnadssidanför lyftning, ochbetalningen tillgängliginnan attärom

iKontantprincipen modifierasavdragsrätt inträder betalning erläggs.när
vissa åter-årsskiftesbetalningar. Till dessafall reglerna s.k.omgenom

15.7.3.i avsnittkommer
avkastningenskattskyldighet inträderinnebär dettaFör närräntor att

låntagaren. Avdragsrättenligt medblir tillgänglig för lyftning avtalet
två § tredjeEnligt 41räntekostnad betalas, med undantag.inträder när

Ibetalning förskottsränta. ställetKL inte avdrag vidstycket medges av
årlåneperioden medges under deoch avdragfördelas räntan över som

på. anvisningarna 39 § inträder2 tillbelöper Enligt punkträntan av
då förvärva-räntekompensation först denför betalning s.k.avdragsrätt av

såledesbetalning. Avdragsrätten kopplasränteintäkten förfaller till närde
intäkt kostnadenför beskattning till dendet gäller tidpunkten ärsom

hänförlig till.
princip.förstareavinstbeskattningen tillämpas den s.k. kronansVid

köpeskillingen blirbetalningeninträder den förstaskattskyldighet när av
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för lyftning. Skattskyldigheten omfattar därvid reavinstentillgänglig hela
erhållits.endast del köpeskillingen I punkt 4oavsett om en av a av

frånanvisningarna till 41 § föreskrivs undantag kontantprincipenettsom
flyttar skattskyldig utomlands och har han tidigare aktieratt avyttraten

eller andelar i svenskt företag, skall intäkt grund avyttringenett av anses
åtnjutitsha flyttningen sker, intäkten inte blivit tillgänglig förnär om

lyftning dessförinnan. Regelns syfte skattskyldighet inträdaskallär att
medan skattskyldige alltjämt oinskränktden skattskyldig i Sverige.är

Enligt praxis och enligt lagregel i punkt 4 anvisningarna till 41 §en a av
beroendeKL gäller, i fall intäktensde storlek viss framtida händelseär av

till följdoch härav intäktens inte fastställastotala belopp kan vid den
fråga,taxering i tillkommande taxeringenär belopp beskattas vidattsom

år dåför det blirbeloppet tillgängligt för lyftning.

överväganden15.7.2

Kontantmetoden motiveras enkelhet hänsyn till de skattskyl-samtav av
digas likviditet. Den innebär frånpraktiskt den likformigaett avsteg mer

dåskattskyldighet bör inträda intäkterredan realiserasatt attnormen resp.
avdragsrätt för dåkostnader bör inträda förbrukning Tillämp-sker.en
ningen kontantmetoden skapar därför möjlighet till förskjutningar iav
beskattningen föregåendekan användas för skatteanpassning. De isom
avsnitt nämnda reglerna förskottsräntor, räntekompensation samtom

frånbeskattning vid utflyttning Sverige tillkommithar för lagstiftarenatt
sådanvelat minska möjligheten till skatteanpassning.

Som del i likformigsträvan beskattning kanmot övervägasen en mer
inte kontantmetoden bör med bokföringsmässigersättas metodom en

belöpandemetod. Detta motiveras den skattskyldigesäven attav
betalningsförmåga, de ursprungliga motiven för kontantmetoden,ett av
med dagens månutvecklade kreditmarknad i mindre beroendeär närav
betalning för erhålls.realiserad intäkt En generell tillämpningen av en
belöpandemetod löpande kapitalavkastning och reavinster dockär

föreslårpraktiskt problematisk. Vi därför inte kontantmetoden generelltatt
med föreslårbelöpandemetod.ersätts I stället ytterligare inskränk-en

ningar i kontantmetoden dels innebärande skattskyldighet för reavinsteratt
skall inträda dåredan vid avyttringen, dels räntebetalningar uppskjutitsatt
i beaktansvärd länetsutsträckning intäkten skall fördelas löptid.övermer

15.7.2.1 Reavinstbeskattningen
Beskattningen kapitalvinster vid realisationstidpunkten motiverasav
förutom betalningsförmåganhänsyn till osäkerheten storlekenav av om

bestående.värdestegringen den blir Den till realisationstidpunktensamt om
uppskjutna beskattningen innebär olikformighet i beskattningenen av
kapitalvinster jämfört dåmed beskattningen kapitalavkastning, denav

inkomsttypen beskattas löpande. Kan beskattningen kapitalvinstersenare av
uppskjutas ytterligare senareläggning erläggandet köpeskil-genom av av
lingen olikformigheten.ökar

J-RINK 2
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Likformighetsskäl talar därför för skattskyldighet inträderatt redan vid
avyttringstidpunkten. Härigenom ökar dels likformigheten med beskatt-
ningen kapitalavkastning, dels likformighetenav vid beskattningen av
egendomsförsäljningar där skillnader endast föreligger avseende betal-
ningsvillkoren. Då kredit med erläggande köpeskillingen erhållerges av
säljaren normalt köpeskillingsfordran,ränta och det olikformighetär en

räntefri skattekredit dåatt alltjämt skall bestå.en En anknytning av
beskattningen till avyttringstidpunkten torde även underlätta kontrollen av

realiserade vinsteratt deklareras.
sådanEn förändring har tidigare diskuterats, 198283:44,se prop. men

därvid inte genomförts. Den principiella utgångspunkten för förändringen
vidär genomgripande reform annorlunda dåen än detta förslagnu- -

diskuterades.
Normalt torde säljaren kunna kräva erhålla tillräckligatt betalning i

anslutning till avyttringen för betala skatten. Betalningsförmågaatt kan
föreliggaäven tidigare belåning såldadengenom egendomen. Det börav

även skattebetalningennoteras att enligt gällande uppbördsregler kan
skjutas år efterän beskattningsårets utgång,ettupp mer detattmen
grund kvarskatteavgiftens höjd lönsamtav är erlägga skattenatt redan
dessförinnan. Det kan därför intenormalt någramedföra svårigheterantas

skattskyldigheten inträder redan vidom avyttringstidpunkten. föreslårVi
sådandärför Motsvaranderegel.en gäller för reavinstbeskattningen

exempelvis i Danmark och Storbritannien, medan beskattning sker vid
betalningstidpunkten exempelvis i Finland, Norge USA.och

En förutsättning för reavinst skallatt kunna beskattasen vinstensär att
storlek med tillräcklig säkerhet kan beräknas. I fall där köpeskillingens
storlek beror framtida händelse kan beskattningenav helt eller delvis enligt
gällande rättspraxis Någonuppskjutas. förändring denna praxis inteärav
åsyftad, och i dessa fall inträder skattskyldighet helt eller delvis dåförst
de omständigheter inträffat klarhet krävs för beräknavarom reavinsten.att
Detta motiveras svårigheteräven kanatt föreligga erhållaav betal-att
ningsförmåga för sådan osäker vinst.en

Enligt realisationsprincipen skall säljaren ha fullgjort sin huvudsakliga
prestation för intäkt skallatt realiserad. Dettaen anses exempelvisanses
vid försäljning i näringsverksamhetav skevaror leveransengenom av

Vid reavinstbeskattningenvarorna. finns inte anledning anknyta tillatt
tidpunkten för egendomens överlämnande. Den vinst realiserassom genom
avyttringen nämligenär normalt inte någontill del beroende av pres-
tationer säljaren skall utföra därefter,som beror i alltutan väsentligt
förändringar egendomens marknadsvärdeav säkerställts detsom genom

RÅbindande försäljningsavtalet. Enligt praxis se 1950 utgårref 5 I man
vidäven vinstberäkningen från dagen för bindande avtal, exempelvis vid

bestämmande innehavstid.av
I vissa situationer kan säljaren ha beaktansvärda svårigheter betalaatt

skatt reavinsten dåäven dess storlek klar,är beroende helaatt
avyttringen dåär svävande förvärvets giltighet är beroende av myn-
dighetsbeslut förvärvstillstånd, kommunalt förköp Dennaetc.. situation
föreligger huvudsakligen vid försäljningar näringsfastigheter, kanav men
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Dessaförsäljning privatfastigheter.fall aktualiseras vidi vissa även av
sådanabetalningssvårigheter möjligheti fallbeaktas detkan attgenom ges

anståndtill med betalningen skatten.av
Anståndsregeln dess tillämpning endastutformas restriktivt förbör att

betalningssvårigheterverkliga kani de fall därskall behöva övervägas antas
försäljning fastigheter, bostadsrätterföreligga. Regeln bör endast gälla av

anståndfåmansföretag, medges i deaktier andelar i och bör baraochsamt
Anstånd därför medges till denskattebetalningen beaktansvärd. börfall är

Anståndsbeloppet bör dessutom minskasskatten överstiger 20 000 kr.del
anstånd beviljasköpeskilling. Härigenom kanmed vad uppburits isom

erhållits, eftersom varje uppbärandefall där köpeskillingiäven av
dåSäljaren krävaköpeskilling i skattebetalning. kanförst resulterar

anståndändå erhållaskattebetalning,handpenning, vilken resulterar i och
skattebetalningen i övrigt.med

beståndAnstånd då beroendei de fall försäljningensbör medges är av
tillstånd då omständigheter föreligger. Detmyndighets liknandesamt

då tvist föreligger säljarensexempelvis gällaskulle kunna omsenare
föremålsålda tvist föräganderätt till den egendomen, och denna är

prövning.domstols

15.7.2.2 kapitalavkastningenDen löpande

väsentliga avseendeniAvdragsrätten vid betalning inskränkträntor ärav
alltjämtförhindra icke önskvärd skatteplanering. Det dockför äratt
erhållaränteintäktermöjligt förskjutning betalningenatt av avgenom

Genom uppskjuten räntebetalning kan svenskskattekrediter. ävenen
undgåsskattskyldighet i samband med utflyttning.helt

låneformer.erhållasEn räntebetalning flera olikauppskjuten kan genom
bankinlåningGenom framtidskonton introduceratss.k. har somen ny

långivaren förstinnebär tillgänglig för lyftning för närräntan äratt
lånetiden gått till nominellatill ända. Skuldebrev kan emitteras kurs under

innebär lånet utgåvärdet. Detta del förräntningen kommer attatt en av
långivaren erhåller beloppvid inlösen betalning med större änattgenom

låntagaren.själv skuldebrev emitterats till nominellt värdebetalathan som
sådantnedgå Förvärvasi stiger.kan värde marknadsräntan ettom

utgåskuldebrev kommer del förräntningen köparenattatt genomen av
erhåller vid inlösen betalade vid anskaffningen.högre belopp hanänett

frånskiljas från sådant räntefrittRäntekuponger Ettkan skuldebrev.ett
erhåller förräntningskuldebrev säljs under nominellt värde och köparen

angivits i nyssnämnda fall.sättsamma som
ovannämnda fall exempel transaktioner kanutgör storsom ges

omfattning beskattningen beaktansvärda delaroch varigenom avav
Väsentligt därvidkapitalavkastningen skjutas framtiden.kan är att

låntagare erhåller enligt bokfö-yrkesmässiga avdrag för räntekostnaden
bokföringsmässigringsmässiga Räntor kostnadsförs enligtgrunder.

Enligt 17 §inkomstberäkning löpande allteftersom ränteskulden löper upp.
får kapitalrabatter antingentredje bokföringslagen 1976:125stycket

lånets skattemässigfördelas löptid omedelbart kostnadsföras.elleröver
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avdragsrätt inträder då kostnadsförsräntan i bokföringen enligt god
redovisningssed såledesoch inteär beroende när räntan betalas.av

För minska möjligheternaatt sådanatill skatteanpassningar ökasamt
likformigheten i beskattningen olika kapitalplaceringsformer börav räntor
beskattas för de beskattningsår de på,belöper dvs. bokföringsmässigen
beskattning det slag beskrivs i punktav 1 fjärde stycketsom anvisning-av

till 41 § KL; ... räntor hänförsarna till inkomsten år,för det vilket de
belöper oberoende de verkligen har influtit årav underom nämnda eller

sådaninte. En beskattning benämns nedan belöpandemetoden.
Som skäl sådan beskattningmot kan förutomen praktiska skäl anföras

bristande betalningsförmåga långivarenhos osäkerhet erhållandetsamt om
räntebetalningen. Låneformerav med uppskjuten räntebetalning är ett

frivilligt utlåningsalternativ mångabland alternativ tillgängligaärsom
lånemarknaden. Betalningsförmågeskäl motiverar inte kredit medatt ges

erlägga skattatt då långivarenräntan, frivilligt valt uppskjutaatt
erhållandet Vidareräntan. osäkerhetenärav räntebetalningen normaltom
försumbar då låntagarna bankerär eller andra välkonsoliderade finans-
institut. För andra fall kan särskilda regler införas för undvika obilligaatt
effekter.

Sammantaget har vi funnit skäl för inskränka kontantmetodenatt till
förmån för belöpandemetoden sådanai fall där beaktansvärdamer
skattekrediter eljest skulle kunna erhållas.

Av praktiska skäl bör belöpandemetoden sådant tillämpningsom-ettges
råde så antalet berördaatt skattskyldiga begränsas, vilket markerar att
ändringarna i första hand förebygga skatteanpassning.attavser Först och
främst lånbör mellan privatpersoner inte beröras, dels praktiska skäl,av

dådels dessa endast i mindre mån kan skapa omotiverade skattekrediter
eftersom långivarens fördel uppskjuten räntebeskattningav en normalt
uppvägs motsvarande låntagarennackdelav fören uppskjutenav en
avdragsrätt för räntebetalningen. Vidare bör kvantitativ sågränsen anges,

lån där endastatt mindre del förräntningenen uppskjutits inte berörsav
belöpandemetoden.av
För den tekniska utformningen belöpandemetoden kan viss ledningav

erhållas från utländsk rätt, dock endast fåtalharsom exempelett att en
bclöpandemetod tillämpas. I USA finns för den federala inkomstbeskatt-
ningen omfattande regler för fördelning kapitalrabatter, original issueav
discount OID, skuldebrev. Innehavaren lån med OIDett skallav
deklarera den dagliga andelen kapitalrabatten för varje dagav beskatt-av
ningsåret han innehar skuldebrevet. Någonsom fördelningspliktig OID
föreligger inte OID mindreär 14 %om än inlösenpriset multipliceratav
med antalet århela återstår lånetstill förfallodag. OID-reglernasom
tillämpas det angivna inlösen-priset lånetsom överstiger nominella värde

lånetseller nuvärde vid utgivningen kapitalrabatt. Utgivare allmännaav
OID-skuldebrev är skyldiga lämna information till Skattemyndigheten om
lånevillkoren inom 30 dagar efter utgivningen.

Belöpandemetoden tillämpas i Nyaäven Zeeland skuldebrev.
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Årsskiftesbetalningar15.7.3

§anvisningarna till 41årsskiftesbetalningar finns i punkt 4Reglerna avom
årför det dekostnader kan deklarerasochinnebär intäkterKL och att

år. härförförutsättningSombetalningen skettbelöper annatäven om
årsskiftet. Reglernaanslutning tilliskall ha skettbetalningen näragäller att

RÅ 1953praxisbelöpandemetoden. Avsåledes tillämpninginnebär aven
skettbetalningen skall hadraskunna528 torde den slutsatsenFi att

tillämpliga ochårsskiftesreglerna skalljanuari för15den att ensenast vara
årsskiftet. praxis har reglernaI viss äldreföretidsgräns torde gällaliknande

RÅ ref 211973yrkande seskattskyldigestillämpats deninte utan men
RÅ årskort SL,85 1:3råder iefter regeringsrättens domhäromtvekan

Endecember 1981.1982, inköpt ilokaltrafik, förStorstockholms annan
måste endastsin belöpaintäktenkostnaden i helhetoklarhet är om

betalningsåret,beskattningsåret kan belöpaföre eller ävenposternaom
beskattningsår.tidigare

exempelvisårsskiftesbetalningar praktisk funktionReglerna har enom
betalningsrutiner utbetal-bristfälligagrundde situationer därför av

år.råkar innebär reglernafel Materiellt ävenningar hamna sett en
belöpandeåret. Vi därför reglerna skallperiodisering tillkorrekt attanser

någrabehållas. Reglerna dock ändras i avseenden.bör
uppstå taxeringen förvidmedför det kan osäkerhetValfriheten att

betalningsåret inteellerintäktenkostnaden redan deklareratsom
belöpandeåret. Enligt sin ordalydelsedärför tvingande.Reglerna bör göras

år årettidigaretillämpliga belöperreglerna inte änposterär som
sådanabetalningsåret. betalningar.omfattaReglerna börföre även

iSlutligen bör tidsgränserna lagtexten.anges
i de fallförtydliganden reglerna beaktasEfter dessa bör även ut-

Så praktikeni dag ikontrolluppgift. torde redanbetalaren skyldig lämnaär
mån då betalning blirinte kan förutsei viss ske utbetalaren när en

lyftning förtillgänglig för mottagaren.
årsskiftesbetalningar för inkomst tjänstReglerna är avgemensammaom

återfinns KL.De därför iinkomst kapital.och av
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reaförlusterBehandlingen16 av

Gällande16.1 rätt

underavdragsgilla reavinsterreaförlusternuvarande reglerEnligt är mot
får andra inkomster.år kvittasde inteföljande medanoch motsexsamma

förhållandeviskvittningsbegränsning finns särskildaUtöver denna allmänna
premieobliga-reaförlusterkvittningsbegränsningar förkomplicerade

tioner.
reavinsterandelavdragsgilla tilli huvudsakReaförluster är samma som

35 § 4enligtegendom beskattasför lösAvdragsrättenbeskattas. mom.som
%från 25 % till 0således %, 75, 50 och100 via närKL trappas ner

år.feminnehafts iegendomen änmer
35 § 3enligtegendom beskattasFör aktier lösoch mom.somannan

reaförlusterrestriktiva förinförts reglerKL, nyligen atthar genommera
%, medan vinster beskattastill endast 40alltid avdragsgillareaförluster är

års %. Innan dennatvå därefter till 40innehavstid och% tilltill 100 upp
utsträck-symmetriska reglerna ide formelltasymmetri infördes hade stor

gåttaktierförsäljningasymmetrisktning sättanvänts ett av somgenom
två år, för helaavdraginnehafts i vilketförlust innan demed ettgav

innehafts iaktierkvittas vinster änkundeförlusten mot mersomsom
skattepliktig. En förlusttvå år % vinstenendast 40och där t.ex.varav

500reavinst 2för kvitta bortdärmed användas000 kunde1 kr. att en
efter kvotering.motsvarande 000 kr.1kr.

avdragsgilla, dvs.reaförlusternominellaFör fastigheter endastär
vidfår till inflationenmed hänsynanskaffningsvärdet inte uppräknas

sådan beräkninguppräkning medges vidberäkning reaförlust trots attav
åren innehavstiden.första fyraförutom under dereavinst avav

reaförlusterregler förvid nuvarande16.2 Brister

utformningavdragsbegränsningensNuvarande regler och särskilt attom
får mindre lämplig vid dereavinsterreaförluster endast dras ärmot nyaav

flera skäl.skattereglerna av
föreslår förvärvsverk-kapital och tillfälligVi nuvarande inkomstslagatt

slås led iutvidgat inkomstslag kapitalihop tillsamhet ettett som en
Vidkapitalinkomster.likformig enhetlig beskattningochallmänt avmera

drasreaförluster endast skallkvarvarande regel motatt avomen



Behandlingen40 reaförluster SOU 1989:33av

reavinster tillgångarandra eller, för premieobligationer, endastsom mot
reavinster tillgångar slag krävs i princip avgränsning förav samma en
berörda reavinster och reaförluster inom inkomstslaget sådankapital. En
uppdelning inom inkomstslaget skulle eliminera del de förenklings-en av
vinster i uppnåsfall sammanslagningannat inkomst-som genom en av
slagen. Som exempel kan sådannämnas uppdelning skulle krävaatt en en
fortsatt ågränsdragning mellan sidan åoch andraräntor sidanena
reavinstreaförlust för bl.a. skuldebrev. Därtill uppkommer komplikationer

dessa förluster årskulle i eller i särskild ordningom medansparas sex
reformförslaget i övrigt innebär underskott i inkomstslagen näringsverk-att
samhet och tjänst framåtrullas tidsbegränsning detutan sätt som
diskuteras i kapitelnärmare 9.

En nackdel med nuvarande avdragsbegränsning denannan är kanatt
kringgås förhållandevis enkelt Omett sätt. har reaförlusten person en

han i fall inte kan såutnyttja skattemässigtannat kan hansom t.ex. genom
köpa premieobligationeratt eller andelar i avkastningsfond efterstrax

erhållautbetalning såreavinst reaförlusten kan utnyttjas. Nuvarandeatten
avdragsbegränsning drabbar därför i första hand inte kännerpersoner som
till eller moraliska avstår fråneller andra skäl denna skatteplane-av typ av
ring.

En tredje nackdel med nuvarande avdragsbegränsning avdragär att
erhålls för förluster endast den skattskyldige kan fram motsvarandeom ta
reavinster inom åren.de närmaste Personer har aktier ökatsex som som

såledesi värde kan utnyttja reaförlust villan säljs med förlustt.ex.en om
medan inte några sådanainnehar tillgångar och intepersoner kansom som
eller vill får någonskatteplanera inte skattelättnad.

En fjärde nackdel med nuvarande regler deär reavinsteratt gynnar
jämfört med löpande avkastning i form eller aktieutdelningräntaav
eftersom endast reavinster kan kvittas reaförluster. Därmedmot gynnas
sparande i jämförtbolag med utdelning, vilket inlåsningbidrar till av
vinstmedel i historiskt vinstrika Påbolag. sätt avkastningsamma gynnas
i form värdeökning obligationer tillgångareller i utländskav valuta
jämfört med löpande avkastning i form ränta denutöver skattemässigaav
förmån generellt uppkommer värdeökningar beskattas förstsom attgenom

de realiseras.när
En femte aspekt vi tillsammans föreslårär URFmedatt näringsfas-att

tigheter tillgångaroch andra inom näringsverksamhet skall reavinstbe-
skattas inom inkomstslaget näringsverksamhet. Därmed kan knappastman
medge kvittning mellan näringsfastigheter och andra reavinstbeskattade
tillgångar det sätt sker vid nuvarande regler. Om reaförlustersom
näringsfastigheter och privatbostäder skall behandlas likartat förett sätt
fysiska såkrävs i fall reaförluster näringsfastigheterattpersoner endast
skulle kvittas andra reavinster inom näringsverksamhet,mot vilket skulle

frånawika markant de regler föreslårURF för inkomstslagetsom
näringsverksamhet för aktiebolag.

En allmän synpunkt avdragen för reaförlusterär att begränsasmera i
förhållande till beskattningen reavinster oenhetligt svåröver-ochettav
skådligt vidsätt nuvarande Somregler. redovisats finns det utöverovan
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den allmänna regeln reaförluster endast kanatt kvittas reavinsterom mot
särskilda och oenhetliga begränsningsregler för premieobligationer, aktier

Måletoch fastigheter. överskådligaenkla och regler talar förom att
eventuella avdragsbegränsningar för reaförluster utformas ett mera
enhetligt sätt.

16.3 Skäl för begränsad avdragsrätten

16.3.1 Formell symmetri och faktisk asymmetri

Om värdeändringar exakt och beskattasmäts de uppkommernär i stället
för vid bådeavyttring talar fördelnings- och samhällsekonomiska effek-
tivitetsskäl för värdeminskningar skallatt behandlas symmetriskt med
värdeökningar. I måstepraktiken emellertid värdeändringar i huvudsak
beskattas dåde realiseras svårtnär det ofta fastställaär värdet olikaatt
tillgångar under innehavstiden då omedelbar beskattningsamt värdeänd-av
ringar skulle leda till fluktuationer i denstora skattepliktiga inkomsten

till likviditetsproblem.samt
Beskattning realiserade värdeändringar innebär formelltemellertidav att

symmetriska regler blir asymmetriska i dåpraktiken skattskyldiga kan
plocka russinen kakan realisera värdeminskningaratt förur genom att

såskattelättnad möjligt medan realiseringensnarten värdeökningarsom av
och därmed skattebetalningen kan skjutas framtiden. Genom denna
mycket enkla skatteanpassning erhållstyp räntefri skattekredit, vilketav en

måletstrider likformig beskattning måletmot och minimaltom ettom
för skatteanpassning.utrymme

Som exempel kan nämnas två tillgångarköper för 50 000en person som
tillgångarnakr. där ökar i värde till 75 000 kr. medanen av den andra

minskar i värde till 25 000 år,kr. efter varefter värdenaett förblir
konstanta. Genom återköpasälja tillgångenochatt sjunkit fâri värdesom
den skattskyldige vid obegränsad avdragsrätt 30 %och skattesats en
skattelättnad 7 500 kr. den sammanlagda förmögenhetentrots att inte
förändrats. båda tillgångarnaOm årtioavyttras uppkommersenare en
skatt 7 500 kr. eftersom värdeökningen den tillgången dåandra
realiseras.

Formellt symmetriska såledesregler innebär den skattskyldige i dettaatt
erhållerexempel räntefri skattekredit 7 500 årkr. under tioen som en

följd mycket elementär skatteanpassning. Vid %9av ränta motsvarande
efterränta skatt 6,3 % uppgår nuvärdeten skattelättnadenav som

erhålls år efter anskaffandet till 7 056ett kr. medan nuvärdet av samma
skatt i årkronormätt skatt 11 efter uppgåranskaffandet till 3 830 kr. Den
skattskyldige såledeskan minska sin skatt i nuvärdemätt med 3 226 kr.

3,2 %eller det sammanlagda investerade påbeloppet 100 000av kr. i detta
exempel med värdeändringar 50 %+- tidsmässig förskjutningsamt en
mellan realisering värdeminskningen och värdeökningen år.tioav

Denna skattelättnad omotiveradär likformighetssynvinkel eftersomur
den skattskyldiges förmögenhet varit konstant under hela innehavstiden.
Om den skattskyldige i två tillgångarnastället köpt de sammanslagna i en



42 1989:33Behandlingen reaförluster SOUav

år,så lika med noll varjeaktiefond skulle det skattemässiga resultatet vara
också ekonomisk synvinkel.vilket skulle korrektvara ur

vid alternativa antagandenMotsvarande skatteminskning i nuvärdemätt
tidsmässig förskjutning realiseringför procentuell värdeändring och mellan

värdeminskning värdeökning redovisas i tabell 16:1.ochav

Tabell 16:1
Reducerad skatt mått i nuvärde vid olika vârdeändring och olika tidsmässig
förskjutning mellan realisering värdeminskning och vårdeökning mättav som

%det sammanlagda lnvesteringsbeloppet; 9 ränta.procent av

% %Värdeåndring: 10 % 50 100

Tidsförskjutning:
0,1 0,4 0,81

5 0,4 1,9 3,7
10 0,6 3,2 6,5
50 3 6,7 13,41

framgårSom tabellen leder värdeändring tillstörre störreav en en
skattelättnad i nuvärde, vilket räntefri skattekredit.berormätt störreen
En längre tidsmässig förskjutning realisering värdeminskningenmellan av

ocksåvärdeökningenoch ökar nuvärdet skattelättnaden, vilket berorav
då erhållerden skattskyldige räntefri skattekredit under längreatt en en

tid.
Med hänsyn till det förekommer transaktionskostnader kanatt

faktiskproblemet med asymmetri vid formell symmetri mindresägas vara
tillgångar förhållandevisallvarligt för med stabilt pris. Detta gällerett

särskilt maximala tidsmässigaden förskjutningen mellan realiseringom av
tillgångenförluster och vinster därtill begränsas harattgenom en

löptid, vilketbegränsad fallet för flertalet obligationer.är
Vid värdeändringar obegränsad löptidoch kan skattelättnadenstora

Åtgärder uppnåväsentlig andel investeringsbeloppet. förutgöra atten av
faktisk symmetri därför särskilt angelägna under dessa förutsättningar.är

Den likformighetssynvinkel omotiverade skattelättnaden kanur
förhållandevisolika Enmotverkas enkel metod medgesätt. är att

reaförlustenÃavdrag för endast del I exemplet meden av ovan en
tidsmässig förskjutning mellan realisering värdeminskning och värdeök-av

En likformighetssynvinkel korrekt lösning justera den skatte-är attur mera
såpliktiga inkomsten med hänsyn till innehavstiden skatten i nuvärdemättatt

åblir oberoende försäljningstidpunkten. Vid efter %skatt 7räntaav en
då årskattepliktiga %skulle den vinsten justeras med 7 denattupp per s

skattepliktiga vinsten beräknas 196,7 % skillnaden försäljnings-mellansom av
år.pris och inköpspris vid innehavstid 10 Denna lösning docken synes vara

mindre realistisk bl.a. med hänsyn till inflationsandelen vinsten ofta ökaratt av
då måsteinnehavstidenmed med hänsyn till innehavstiden redovisassamt att

tillgångar.och kontrolleras för berörda
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årning tio blir den sammanlagda skatten i nuvärde likamätt med noll
avdrag medges för 51 % reaförlusten. Skattelättnadenom för denav

sålunda kvoterade reaförlusten dåblir 3 800 kr., vilket lika medär
nuvärdet den skatt 7 500 kr. åruppkommer tioav som senare.

Tabell 16:2 visar den andel reaförlust skall avdragsgillav en som vara
för nuvärdet skattelättnadenatt skall lika med nuvärdetav denvara av
framtida skatten vid olika tidsmässig förskjutning mellan realiseringen av
värdeminskningar och värdeökningar.

Tabell 16:2
Avdragsgill andel reaförlust för förmånenatt neutraliseraav uppskjutenavbeskattning vid olika tidsmâssig förskjutning mellan realisering vârdeminsk-avningar och värdeökningar, 9 % ränta.

Tidsförskjulning Avdragsgill andel

0 %100
1 %94
5 74 %

10 %54
20 29 %
50 5 %

En längre tidsmässig förskjutning mellan realisering värdeminskningarav
och värdeökningar innebär längre räntefri skattekredit måsteen som
neutraliseras lägre avdragsandel nuvärdetgenom denen sammanlag-om av
da skatten skall lika med noll.vara

Den i denna mening adekvata avdragsandelen oberoendeär storlekenav
värdeändringen, vilket beror den skattekreditatt större följersom av
större värdeändring neutraliserasen kvoteringenattav störreavser en

reaförlust. Detta talar för eventuella begränsningaratt i avdragsrätten för
reaförluster skall baseras normal eller maximal tidsmässig förskjutning
mellan realisering värdeminskning och värdeökning.av

16.3.2 Avyttringar till pris understiger marknadsprissom

Ett andra skäl för begränsad avdragsrätt för reaförluster reaförlusterär att
kan uppkomma avyttring till skattemässigt prisgenom ett understigersom
marknadspriset. Före nyligen genomförda regeländringar kunde en person

köpt fastighet för miljon1 kr. säljasom t.ex. dennaen vidare till sina barn
för 700 000 kr. och därvid avdragsgill reaförlust 300 000 Justen kr.
denna konstruktion förhindras särskilda regler, dessanumera genom men
regler kan kringgåseventuellt försäljning iatt stället sker tillgenom ett
kommanditbolag ägs barnen, vilket faktisktsom utgörav ett exempel som

underär prövning för närvarande.
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svårigheter försökeruppkommerillusterar deExemplet om mansom
observeradsärskilda för varjereglerskatteplaneringförebygga typgenom

skatteplanering.av
reaförluster ochavdrag förskatteplaneringEtt exempelannat genom

tillgångar köptnuvarande reglervidfelvärderade är ettatt somen person
tillgångar tillöverföramarknadsmässigt pris kantill ett annatbolag ett

bolagetaktierna i det tömdabokfört värde, vareftertillvärderadebolag
reaförlust.säljas medkan

privatbostad ochavyttringEtt ytterligare exempel är t.ex.att av
erhållersäljaren hyresrätt.kombineras mednäringsfastighet kan att en

faktiska reavinsten ochunderskattning dentillDetta kan leda t.o.m.av
åsätts något skatte-inteföljd hyresrätterreaförlustertill attsom en av

överlåtelser.sådanamässigt värde vid
föreslår dessa och19.5.8i avsnittSom diskuteras närmare att

tillgångaravyttradeskatteplanering förebyggslikartade atttyper genomav
medtill marknadspris ochmed hänsyni utsträckning beskattashögre

avyttringen.föreöverföringar har gjortstillhänsyn eventuella som

Skattefusk16.3.3

också skattefuskförebyggareaförluster kanförRestriktiva avdragsregler
delförsäljningspriserredovisadefelaktigti form attt.ex. avgenom enav

säljsmöblerbetalning förfastighetfaktiska priset fördet somsomen ses
sådantfrånvaro reaförluster kanföravdragsrättsamtidigt. Vid av

fastigheten inte reduceraföreliminera reavinstskattenskattefusk men
inkomster.för andraskatten

skattskyldiga kan köpatillkreditregleringen har lettAwecklingen attav
tillgångar optioner,många och skulderolikasäljaoch t.ex.typer somav

Omsättningen dessaandra värdepapper.terminer, obligationer och av
svår Formellttillgångar kontrollera.omfattande och ofta symmet-är att

full beskattningreaförluster ochfullt avdrag förriska regler med av
förluster redovisas iskattefusk i form störreleda tillreavinster kan attav

till idärför placeravinster. Skattefuskare kan lockasutsträckning attän
tillgångartillgångar lättkontrolleradeidessa t.ex.än sommerasnarare

kontrolluppgift lämnas.banksparande aktier däroch
månviss motverkareaförluster kan iEn avdragsrätt förbegränsad

sådant skattefusk.

Skäl begränsad avdragsrätt16.4 mot en

Risktagande16.4.1

tillgång000 i100 kr.mellan placeraAntag överväger attatt enen person
år 100 000 kr. iefter fem och placera100 000 kr.värdsäkert attärsom

årefter fem ochtillgång värd 200 O00 kr.50 % sannolikhetmed ären som
så dessaskattskylidge riskneutralOm den ärfall värdelös. äri ärannatsom

frånvaro symmetriskavidtvå vid skattlikvärdigaplaceringar samtav
reavinster.för reaförluster ochskatteregler
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Om däremot och kapitalförluster endast delvisrea- avdragsgilla såär
uppkommer snedvridning det skatteskälen finnsatt anledninggenom av

välja denatt säkra placeringen. En begränsning avdragsrätten förav
reaförluster diskriminerar därför risktagande under förutsättning att
avyttringstidpunkten oberoendeär det uppkommit värdeökningav om en
eller värdeminskning. Det måletallmännaen likformighet talar därförom
för full avdragsrätt för och kapitalförluster sådanai fall.rea-

Om avyttringstidpunkten däremot med hänsyn till detanpassas om
uppkommer värdeökning eller värdeminskning såen krävs begräns-en en
ning i avdragsrätten för reaförluster för uppnå faktiskatt likformighet
mellan riskfria och riskfyllda påplaceringar det sätt i tabell 16:2.som anges

Även målet hög grad fördelningspolitisk träffsäkerhetom en talar förav
förlusteratt skall fullt avdragsgilla dåi fall avyttringstidpunktenvara är

oberoende det uppkommit värdeökningav om eller värdeminskning.en en
En den riskfylldasatsatperson placeringensom i exemplet ochovan
förlorat 100 000 kr. har lägre skattebetalningsförmåga denen än valtsom
den säkra placeringen erhålleroch därför 100 000 kr.

Om det däremot förekommer tidsförskjutning mellan realiseringen av
värdeminskningar och värdeökningar så talar fördelningspolitiska skäl för

värdeminskningaratt kvoteras sådani utsträckning faktisk Iikfor-en att
mighet uppnås.

16.4.2 Inlåsningar och konkurrensneutralitet

Ett ytterligare skäl för medge avdrag föratt reaförluster inlåsningarär att
uppkommer vid begränsad avdragsrätt. Den skattskyldige får skattemässiga
incitament behålla tillgången tillatt dess återupprättatsvärdetatt eftersom
endast nuvarande ägare kan kvitta den tidigare värdeminskningen fullt ut
mot eventuell framtida värdeökning.en

Som exempel kan nämnas köptatt obligation inlösen-en medperson en
värdet 100 000 kr. för 100 000 kr. Om kursen sjunker till 90 000 kr. och
avdrag medges endast för del reaförlusten blir deten skattemässigtav
förmånligt för behålla obligationenatt till inlösningstillfället,personen dvs.
inläsning uppkommer.

Även kursennär överstiger 100 000 kr. inlåsninguppkommer eftersom
obligationen blir mindre attraktiv för potentiella köpare fårinte drasom

den förlust realiseras vid inlösen.av som
En begränsad avdragsrätt för reaförluster kan generellt förhindramera

ömsesidigt förmånliga byten, vilket skulle kunna begränsa marknaden för
värdepapper med kursiluktuationerstora optioner. Berördat.ex.som
skattskyldiga skulle komma i underläge jämförtett med övriga marknads-
aktörer skattefriat.ex. placeraresom och aktiebolag får kvittasom
reaförluster andra inkomstermot särskilda begränsningarutan enligt
URF:s förslag.
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harmoniseringInternationell16.4.3

förtalarÄven skattereglernaharmoniseringmålet internationell avom
15.2framgår avsnittSomreaförluster.föråtminstone avdragsrättviss av

Reaför-länder.i andrareavinsterkvittasfår i allmänhetreaförluster mot
delvis berorvilketinkomster,andrakvittningsbarainteofta motluster är

särskilda regler.enligtofta beskattasreaförlusterreavinster ochatt

Grånsdragningsproblem16.4.4

innebärreavinstreaförlustochgränsdragning mellan räntaNuvarande
DessaSkattemyndighetensåväl skattskyldigedenkomplikationer för som

behandlasreavinstervårt förslagikomplikationer dämpas attgenom
mån intekvarstår reaförlustervissiränteintäktersätt ommensomsamma

avdragsgilla.blir fullt

Utgångspunkter avseendereglerför16.5

reaförluster

förbeskattning talarmålet rättvislikformig och attDet övergripande om
måletmedförenligtdettareaförlusterför äravdrag skall medges när om

skattefusk skallmålet skatteplanering ochlikformighet ochfaktisk attom
förhållandevisfortfarandebör dockAvdragsreglernaförebyggas. vara
måletmål med tankedessa attrestriktiva med tanke samt om

förAvdragsreglernabegränsade avdrag.breddasskallskattebasen genom
vid nuvarandeåtminstone restriktivalikadärförreaförluster bör somvara

regler.
marknads-utgångspunkt eftersträvas mellanneutralitetEn är attannan

marknadsno-ickeportföljmetoden ochenligtaktier beskattasnoterade som
diskuterasSomgenomsnittsmetoden.enligtaktier beskattasterade som

kvittningimplicit fullportföljmetoden och20.5 innebäri avsnittnärmare
de uppkommer, medanvärdeminskningarvärdeökningar och närmellan

sälja aktierrussinen kakaninte plockaskattskyldiga kan att somgenomur
skattskyldigabehålla Eftersomstigit i värde.aktiersjunkit i värde och som

aktier talarmarknadsnoteradeavseende ickekakanrussinenkan plocka ur
vilketför reaförluster,utgångspunkt avdragsrättför begränsaddenna en

Även tillgångar i utländsk valutaoch skuldersymmetri.till faktiskbidrar
kvittningockså fulldär leder tillvilketenligt portföljmetodenbeskattas

portföljen.inom
skall medgesutgångspunkt för reaförlusteravdragEn tredje är att

ränteintäkter ochreavinsteromedelbart och sätt motmot somsamma
viduppkommerundvika de problemaktieutdelningar för att som

enligt tidigare analys.nuvarande regler
under-förluster liksomutgångspunkt för fiktivaavdragfjärdeEn är att

avseendemotverkas reglerhand skallreavinster i förstaskattning genomav
opåkallatlikformighetssynvinkelundvikaförvärdering vederlag att urav

förluster.för verkligaavdragsreglerrestriktiva
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En femte och utgångspunktgenerell måletmera är faktiskatt om
likformighet inkl. förebyggande skatteplanering talar förav avdragsrät-att

i första handten begränsas tillgångarför långmed tidsmässig förskjutning
mellan realisering värdeminskningar ochav värdeökningar församt
tillgångar med prisvariationer.stora

16.6 Förslag

Vårt förslag: Reaförluster marknadsnoterade skuldebrev och motsvaran-
de utställda i svensk kronor behandlas ränteutgifter och därmedsom är
fullt avdragsgilla inom för ränteavdragstaketramen 100 000 kr.

Reaförluster lös egendom används för personligt bruksom inteär
alls avdragsgilla.

Alla övriga reaförluster avdragsgillaär till 70 %.

16.6.1 Marknadsnoterade skuldebrev i svenska kronor

För skuldebrev begränsas den tidsmässiga förskjutningen mellan realisering
värdeminsknlngar ochav värdeökningar löptidenatt normaltgenom är

begränsad. Kursvariationerna förhållandevisär små för skuldebrev i
svenska kronor, vilket ytterligare begränsar för skatteanpassningutrymmet
enligt resultaten i tabell 16:1. För undvikaatt komplicerad ochen
ekonomiskt ofta godtycklig gränsdragning detär önskvärt behandlaatt
ränteutgifter och reaförluster vilketsätt, är särskildsamma vikt förav
tillgångar innehas många skattskyldiga.som Värderings-av och kontrollpro-
blemen också förhållandevisär begränsade för marknadsnoterade
skuldebrev.

Mot denna bakgrund föreslår reaförlusteratt marknadsnoterade
skuldebrev i svensk valuta behandlas sätt ränteutgiftersamma ochsom
således blir fullt avdragsgilla inom för ränteavdragstaketramen 100 000
kr.

16.6.2 Inget avdrag för reaförluster avseende lös
egendom för personligt bruk

Som diskuteras inärmare avsnitt 24.4.2 föreslår vi skattefrihet för lös
egendom för personligt bruk den förväntade livslängdenom föremålet
understiger år50 eller reavinsten understiger 20om 000 kr. Symmetri-,
förenklings- kontrollskälsamt talar för avdrag aldrigatt medges för
reaförluster avseende lös egendom för personligt bruk. sådanEn regel
innebär i huvudsak preciseringen nuvarande praxis inom området,av då
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föregendomavseende lös egetreaförlusterförmedgesinteavdrag ofta
levnadskost-personligaförmedgesinteavdraghänvisning tillmedbruk att

24.4.4.avsnittSe vidarenader.

reaförlusterförHuvudregel16.6.3

reaförlusterövrigaföröverskådliga talarreglerMålet attochenklaom
tillgångar valutautländskihandelsbolag,iandelaraktier,bl.a.avseende

enhetligt sätt.behandlasfastigheter ettsamt
målet faktiskmed tankesärskiltbakgrund och omMot denna

%för 70medgesföreslår avdragvisymmetri att avformellänsnarare
iskuldebrevmarknadsnoteradeförutomegendomför allreaförluster

framgår tabellSompersonligt bruk.föregendom avoch löskronorsvenska
vidskattekrediterförmånen räntefriakvoteringdenna16:2 balanserar av

vardeökningar ochrealiseringmellanförskjutningtidsmässig aven
ochskatteanpassningår. Därmed förebyggsfemvärdeminskningar

behandlasrlsktagandesamtidigtgodtagbart sättskattefusk somett
före-förskjutningartidsmässigadetillmed hänsyn somrimligt sättett

värdeökningar.ochvärdeminskningarrealiseringavseendekommer av
vårgenerellt%med 70 utgörreaförlusternakvotering meraEn av

avdragsregler irestriktivaochförtalarde skäl motmellanawägning som
avseende.detta
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ochBeskattningen17 räntaav

utdelning m.m.

Vårt sammanfattning17.1 förslag i

Vårt avkastningförslag: utdelning och löpandeInkomsträntor, annan
kapitaltillgån efter avdrag för förvaltnlngskostnaderbeskattas somm.m.gar

%.statlig proportionell inkomstskatt 30överstiger 000 kr., med1 en
600 avskaffas. Grundavdrag medges inteDet s.k. avdraget 1 kr.extra om

för inkomstslaget kapital.
på premieobligationerAvkastning sparobligationer och vinster

på Motsvarande gäller förlikställs med och beskattas sätt.räntor samma
vinster i vinstsparande.

Ränta allemanssparande ungdomsbosparandeoch bonusränta
övergångsvis %.med skattesats 20beskattas en om

fåmansföretag.för utdelning till aktieägare iSärskilda regler införs
utfallandeS.k. räntekompensation skall inte kvittas ränta.mot

får frånRäntekompensationen i stället dras försäljningsintäkterna vidav
avyttring skuldebrevet.en av
Ett ränteutgifter. Detta till 100 000avdragstak införs för bestämss.k.

ränteutgifter, reaförluster vid avyttringkr. och innefattar, förutom av
i kronor. I avdragstaket inräknasmarknadsnoterade skuldebrev svenska s.k.

i vissa fall i inkomstslaget näringsverksam-räntekorrektion för ränteutgifter
fåmansföretag.höjs viss utsträckning för delägare ihet. Avdragstaket i

frågan inkomsträntor, utdelningI detta avsnitt vi hur ochtar annanupp
kapitaltillgångar in-löpande avkastning skall behandlas i det nya

vårti förslag inkomsträntor,komstslaget kapital. Grundtanken är att
avkastning i likhet med reavinster skall beskattas i detutdelning och annan

båda kapital. För inkomsträn-för inkomstslagetkategorierna gemensamma
efter avdrag för kostnadsposter blirinnebär detta överskottettor attm.m.

föremål %.statlig 30för proportionell inkomstskatten e
fråganföreslår några detVi inte genomgripande ändringar gällernär om

vilka hänföras till utdelning Tillinkomster bör ochräntatyper som m.m.av
såvälbilden proportionell beskattning reavinst löpandehör att somen av

innebär vissa förenklingar. Motavkastning med procentsatssamma
räntekostnader reaförluster behandlas efter skildabakgrund ochatt t.ex.av

4-RINK 2
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vårtprinciper i förslag, behövs det dock gränsdragning i framtiden.ävenen
Gränsdragningen bör i eftergöras de principerstort gäller försom
närvarande.

Vi fråganäven dentar skattemässiga behandlingenupp om av
skuldräntor m.m.

17.2 Huvuddragen i gällande rätt

Till intäkter i det nuvarande inkomstslaget kapital hör utdelningräntor,
aktier inkomst bostadsföreningarsamt och bostadsaktiebolagav om

inkomsten inte fråninflutit kapital kan tillhöra rörelsen. Försom anses
fysiska är och aktieutdelningarräntor i regel intäktpersoner kapital.av

Utdelning behöver inte ske i kan förekommaäven i formutanpengar,
värdepapper eller aktier it.ex. bolag tillav underkurs.annat
Utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar följer i huvudsak

regler utdelning svenska aktier.samma som
För aktiefonder gäller andelsägarens skattskyldighetatt för utdelning

jämställs med aktieutdelning. För avkastningsfonder gäller, enligt särskilda
regler infördes år 1986, vinst eller förlust vidsom att avyttring genom
försäljning eller inlösen skall behandlas ränta.som

För räntor gäller dessa beskattas i inkomstslagetatt kapital, de inteom
är hänföra till inkomstslagenatt fastighet, jordbruksfastighet ellerannan

Någonrörelse. allmän definition begreppet finns interänta i skat-av
telagstiftningen och begreppet inte heltär entydigt. Som behandlasränta

avkastning inkluderandet.ex. kursvinster och kursförluster bankcer-
tifikat, statsskuldväxlar och skattkammarväxlar. Motsvarande gäller enligt
praxis för s.k. indextillägg kompensera föratt penningvärdetssom avser

Ävenfall. kapitalrabatt beskattas i praxis ränta.som
Genom årändring 1987 19 § KL haren skattefrihet årsfr.o.m. 1989av

taxering införts för understiganderäntor 100 kr. konton i banker och
Ändringenandra kreditinstitut. sammanhänger med kontrolluppgift inteatt

behöver lämnas dessa belopp. Regeln gäller endast den sammanlag-om
da räntan olika konton i kreditinstitut inte uppgår till 100samma kr.
Vidare får dessa interäntor 500summan kr. ellerav förvara mer en

Om så fallet blirär han skattskyldigperson. för alla räntorna.

17.3 Ränteavdragstaket

17.3.1 Inledning

I kap. 6 har i våradrag redovisatstora överväganden vad gäller den
framtida kapitalbeskattningen. Till våragrund för ställningstaganden i dessa
frågor ligger bl.a. direktivens mål enkelhet och målenenhetlighetom samt

låntagandemotverkaatt och sparande. Härtilluppmuntra kommer de
fördelningspolitiska åtgärder kan motiverade bakgrundsom motvara av
kraftigt sänkta marginalskattesatser önskemålet förebyggasamt att
skatteplanering.
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frågan vilken utsträckning avdragI avsnitt vi därför idetta tar upp om
ränteutgifter Den skattemässiga behandlingenförbör medges avm.m.

Frågorna delvisreaförluster behandlat i kapitel 16. hänger dockhar
återkommervilket vi till nedan.samman,

Våra överväganden17.3.2

% kapital-30 förDen föreslagna statliga proportionella skattesatsen om
skattemässigainkomster reavinster i sig ägnad minska det värdetinkl. är att

måneffekt i viss deunderskottsavdrag. Denna motverkas dockt.ex. avav
Någonarbetsinkomster.föreslagna särskilt för högasänkta skattesatserna

form avdragsbegränsning därför bakgrund debehövs mot nyssavav
åstadkomma sådanmålsättningarna. Vid förangivna valet metod attav en

bådelösning effektiv.begränsning bör eftersträva enkel ochärman en som
Vidare förenklingsskäl det nuvarande med underlagsberäk-bör systemetav

därför i principning för tilläggsbelopp Avdragsbegränsningen böröverges.
åstadkommas åtgärder kapital.inom det inkomstslagetgenom nya

utformning17.3.3 Avdragsbegränsningens

måletfördelningspolitiska före-skäl och för kunna uppfyllaAv att om
vår någonskatteplanering enligt mening,byggande bör, obegränsadav

ränteutgifter inte En ordningavdragsrätt för medges. skulleannan
undgå beskattning förinnebära alltför möjligheter kapitalin-stora att

frånVi däremot fullt avdrag ränteinkomster ochkomster. attanser
utdelning för direkta omkostnader för dessa intäkters förvärv-bör ske

såsomande, inköpsprovision, Till förvaltningskostnadercourtage m.m.
återkommer vi i avsnitt 17.4.

påkalladDen iviss utsträckning framför förskattelättnad alltär attsom
kostnader för boende finansieras rimligtskall kunna börsätt,t.ex. ett
ske avdrag för ränteutgifter medges till visst högstaatt ettgenom upp

fårbelopp, Räntekostnader till iränteavdragstak. avdragstaketett upp
första hand kvittas inkomster inom inkomstslaget kapital. I andramot
hand de 30-procentig skattereduktion. Redaktionenbeaktas skergenom en

påförtsvårtenligt förslag den skatt grund inkomst tjänstmot som av av
sådana får någoteller näringsverksamhet. Om inkomster intesaknas

underskott i inkomstslaget kapital avdragsreduktionsmöjlig-utansparas
heten bortfaller.

målsättningarnaMot bakgrund de tidigare angivna för reformenav
interänteavdragstaket bör högre 100 000 kr. Densättas änattanser

nivån får önskemåletföreslagna rimlig awägning mellanutgöraanses en
förebygga skatteplanering ioch behovet rimlig utsträckning medgeatt att

sådan nivå tvåskattelättnad för ränteutgifter. En innebär makart.ex. atten
får lånskattelättnad för ränteutgifter motsvarande sammanlagt ca

år800 000 vid %.1 kr. 11 För barn ungdomar under 18ochräntaen
avdragstaket bör bestämmas till 10 000 kr.attanser
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I vårtkapitel 16 behandlas förslag reaförluster i allmänhet, medatt
undantag för förlust sådanvid försäljning egendom innehafts förav som

fårpersonligt bruk, Sådanadras till %.70 kvoterade avdrag berörs inteav
avdragstaket. Som vi utvecklar i avsnitt 21.3.2 bör emellertid reaför-av

luster vid avyttring marknadsnoterade skuldebrev i svenska kronorav
behandlas ränteutgifter. Dessa kommer därför omfattas detsom att av
föreslagna avdragstaket.

Det bör i det belopp berörsnoteras att ränteavdragstaket skallsom av
endast frågaräknasnettoräntor med det utgårförnär är vilkaräntorom
räntebidrag och stöd.annat

Vidare föreslås s.k. tomträttsavgäld avdragsgill enligtatt är desom
regler, beskrivits i avsnitt 18.3.3, vid bestämning förbeloppetsom av
ränteavdragstaket skall likställas med Tomträttsavgäld alltsåränta. skall
räknas in i räntetaket.

17.3.4 Ränteutgifter i inkomstslaget näringsverksamhet

föreslårURF i sitt betänkande inkomstslag, inkomstatt ett nytt av
näringsverksamhet, införs inkomstslagenersätter rörelse ochsom
jordbruksfastighet till vissa delar inkomst fastighet. Närsamt detav annan
gäller ränteutgifter redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet ärsom

sådanamärka, ränteutgifteratt kommeratt skattelättnadatt störrege en
i näringsverksamhet de redovisats i inkomstslagetän kapital. Iom
inkomstslaget näringsverksamhet räntekostnader iär princip avdragsgilla

full marginalskatt, dvs. de påverkarmot värda 50 %.är Vidaremestsom
de socialavgiftsuttaget. Avdragen värdaär mellan 43 ochsammantaget
59 % jämföra med 30 % i inkomstslaget kapital.att I URF:s betänkande
föreslås avsättning medges till obeskattadatt s.k. skat-en reserv, en
teutjämningsreserv SURV, bestäms storleken bl.a. kapitalsom egetav
i näringsverksamhet. Genom underlaget för SURVEN lånminskaratt om
förs till näringsverksamheten,över kommer SURVEN bidra tillatt en
dämpning den skattemässiga olikbehandlingen ränteinkomster mellanav av
inkomstslagen näringsverksamhet och kapital. lånOm emellertid privata
flyttas in i näringsverksamheten sådani utsträckning negativtatt etten
underlag för SURVEN uppkommer, kan resultatet bli den avdragsbe-att
gränsning avseddär träffa ränteutgifter i inkomstslaget kapital,attsom
undviks det för näringsidkarenutan att uppkommer balanseringen genom
SURVEN. sådanFör effekt föreslåsskall motverkas,att ränteut-en att
gifter det negativa underlaget överförsmotsvarar till inkomstslagetsom
kapital.

Denna överföring sker räntekorrektion, beräknasgenom en som som
statslåneräntan multiplicerad med beloppet för underlaget. Räntekorrek-
tionen redovisas intäkt i näringsverksamheten avdragsom en samt ettsom
i inkomstslaget Därmedkapital. uppkommer skattemässiga resultatsamma

näringsidkaren lånredovisat för finansiera privat konsum-som om ett att
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också räntekorrektionenHärigenom kommertion i kapital.inkomstslaget
100 000 kr.i ränteavdragstaketräknasatt

ochFörvaltningskostnader, sparavdrag17.4

grundavdrag

förvaltningskost-i dag, medges förgälleri likhet med vadAvdrag bör som
förenklingsskälmån 000 Vidare böröverstiger 1 kr.dessanader i den av

understigande 100 kr.skattefriheten förnyligen införda räntorden smärre
förvaltningskost-kvarstå. medtolkningen vadBeträffande som avsesav

Sådana förvaltningskostnaderförändring.ingen t.ex.nader somavses
lån avdragsgillaskall dockför räntebetalningaraviseringsavgifter vara

förvaltnings-lån I medi fastighet. ochnedlagtsde attäven avser somom
dessafastighet haravdragsgilla i inkomstslagetkostnader inte är annan

utvidgadeI deti dagens skattesystem.avgifter avdragsgillainte ansetts
bankgarantiavgiftS.k.avdragsgilla.kapital blir de däremotinkomstslaget

förvaltningskostnader ellerpraxis varkeni atthar utgöraansetts vara
iSådan avdragsgill detavgift blir därför inte hellerjämställa med ränta.

kapital.utvidgade inkomstslaget
eftersom detinte finnas kvar600 kr. börDet sparavdraget 1s.k. om

Härtill kommerskattefri ö i i övrigt neutraltinnebär attett system.en
fårbeskattningsnivån tillräckligt30 % i sigföreslagnaden ansesom

alltså avskaffas.sparstimulerande. Sparavdraget bör
målet beskattning talarockså likformig neutralochVi att om enanser

medgesliknande inte börränteinkomster ochför enbart hardenatt som
framgår 4något kap.Grundavdraget börgrundavdrag. av varasom

denförbehållet näringsverksamhet därtjänst och inkomstinkomst avav
aktiv.skattskyldige varit

17.5 Allemanssparande m.m.

Även nuvarandemotiven för denallemanssparandet försvagasbeträffande
Motför banksparande.sänkning skattesatsenskattefriheten genom en av

överblickaseffekter för sparandet inte helt kanreformensbakgrund attav
föreslår medbeskattasallemanssparandeti tidigt skede, vi dock attett

i administrativt hän-från Detta enklast20 % januari 1991. skerden 1
skattepliktig. De föreslagnaendast 23seende räntan görsatt avgenom

allemanssparandetalltså förfortsättningen reglernaioch även gynnsamma
några årövergångsskede. efterDe börendast gälla i omprövasbör dock ett

reformens ikraftträdande.
föreslår för bonusrän-behandling den s.k.Av neutralitetsskäl samma

förungdomsbosparande. Denna1988:846 räntaenligt lagentan somom
ocksåsåledes %.med 20skattefri skall beskattasnärvarande är
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17.6 Avkastningen på obligationer och vinster i
vinstsparande

Av neutralitets- och likformighetsskäl föreslår hela avkastningenatt
svenska sparobligationerstatens skattepliktig.görs Denna regel bör dock
endast gälla för obligationer efter reformensut ikraftträdande,som ges
eftersom skattefrihet enligt lagen 1972: 128 skattefrihet vid premieringom

sparande gäller för bonus tidigareav utgivna obligationer. Nyssnämnda
lag bör upphävas i medsamband reformens ikraftträdande.

När det gäller premieobligationer vi vinster vid vinstdragningattanser
likformighetsskäl bör jämställasav med eftersomränta, det sigrörsnarare
kapitalavkastning lotterivinst. Påänom sikt torde s.k. innehavarregistrering

ståndkomma till föräven premieobligationer. Detta kan troligen inte ske
före reformens ikraftträdande.

Av skäl de redovisatsamma detnär gällersom vinster premieobli-
gationer vi vinsteräven vidatt dragningaranser i banker och sparkassorav
anordnade vinstsparsystem bör beskattas Denränta. särskildasom
lotterivinstskatten sådanaför vinster avskaffas därmed.

Övriga17.7 förslag berör räntor ochsom
utdelningar

17.7.1 Reaförluster vissa skuldebrev

Frågan hur värdeändringarom marknadsnoterade skuldebrev utställda
i svenska kronor bör behandlas berör inärmare avsnitt 21.3.2. Enligt
vårt förslag skall reaförluster sådana skuldebrev behandlas ränta.som
En förlust skall därmed avdragsgill till så100 % längevara den hamnar
inom räntcavdragstaket 100 000 kr.

17.7.2 Utdelning till aktieägare fåmansföretagi

I avsnitt 20.7 redogör för de problem kan förenadesom medvara
utdelning till aktieägare fåmansföretagi föreslåroch där särregler för
utdelning överstiger nivå.visssom en

17.7.3 Tidpunkten för beskattning m.m.

Frågor tidpunkten för beskattningom kapitalavkastning och hurav s.k.
årsskiftesbetalningar bör behandlas skattemässigt har diskuterat i avsnitt
15.6. Vi föreslår kontantprincipenatt kvarstår huvudregel försom en
beskattningstidpunkten. För vissa situationer föreslår belöpande-att en
metod införs. Reglerna årsskiftesbetalningars.k. börom tvingande.göras
I avsnitt 21.3.5 vitar beskattningsreglerna i sambandupp med ränte-
kompensation. Vi föreslår där ersättning iatt samband med förvärv av
skuldebrev för upplupen inte förfallen skallräntamen avdragsgillvara
först i samband med skuldebrevetatt Räntekompensation fåravyttras.
därmed inte kvittas utfallandemot ränta skuldebrevet.
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beskattningen18 löpandeDen av

bostadsrätterfastigheter och

18.1 Inledning

våra frågaförslag iI detta kapitel redovisas den innebördennärmare av om
Våra grundläggande övervägandenden beskattningen bostäder.löpande av

iinriktning har redovisats kap.liksom förslagens allmänna
följande. FörstFramställningen i detta kapitel disponerad enligtär

sådananäringsfastigheter skallbehandlas gränsdragningen mellan och som
privatbostäder. Därefter viredovisas i inkomstslaget kapital, dvs. tar upp

innehavstiden.beskattningen privatbostäder skall ske underhur av
Slutligen behandlas fastighetsskatten.

Gränsdragningen18.2 mellan privatbostad och

näringsfastighet

Vårt Småhus, tvåfamiljsbostäder,förslag: inrättade ellerärsom som en-
privatbostäderbostadshus jordbruk räknas de helt ellersamt som om

till för avsedda för eller honomövervägande delen används eller är ägarens
Ävennärstående eller fritidsboende. tomtmarkpermanent- sompersoners

sådana ändamål privatbostad.avsedd bebyggas för räknasär att som
ingår fårPrivatbostad fyrai dödsbo hänföras till denna kategori undersom

kalenderår efter dödsfallet.
fastighet de näringsfastighet.Annan nämndaän ärnu

Även bostadsföretag privatbostad.bostadsrätt i s.k. äkta räknas som
fårNormalt bostäder i skattskyldigshögst och handtre en samma

behandlas privatbostad.som

Vårt förslag innebär fastighet hänförs till endera kategorinatt en
förståsprivatbostad eller näringsfastighet. Med privatbostad förutom

mangårdsbyggnadsedvanliga hem fritidshus tillhörandeoch medävenegna
jordbruk. Hit bör hänföras förtomtmark skall bebyggasäventomt som

sådaneller fritidsboende. Detta emellertidbör gälla enbart närpermanent-
närståendesmark avsedd för den skattskyldiges eller honomär egna

boende. Andra fastigheter bör hänföras till kategorin näringsfastighet.
Ett grundkrav för fastighet skall behandlas privatbostad böratt som vara
den helt eller till övervägande delen används för elleratt permanent-
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fritidsboende närståendeägaren eller honom Med ägareav person. avses
naturligtvis denäven andel i fastigheten.äger Vilkasom en personer som

ingå närståendekretsenbör i utvecklas i det följande.närmare
Som privatbostad bör emellertid under angivna förutsättningarovan

räknas bostadsrätter iäven s.k. bostadsföretagäkta vanligen bostadsrätts-
föreningar. Härmed enligt definition i anvisningar RSV RSVavses en av
Dt 1976:43 bostadsförening eller bostadsaktiebolag fastigheteretten vars
inrymmer minst bostadslägenheter och där minst 60 %tre helaav
taxeringsvärdet för företagets fastigheter belöper bostadslägenheter som
upplåtits till medlemmarna eller delägarna med bostadsrätt eller hyresrätt.
Bostad i s.k. andelshus behandlas enligt de regler föreslårURF försom
näringsverksamhet. Som privatbostad räknas aldrig fastighet utomlands.

Begreppet närstående bör i tillämpliga delar sammanfalla med den krets
i 35 § 1 KL. Detta närståendekretseninnebärsom anges atta mom.

inkluderar föräldrar, far- morföräldrar,och make, avkomling eller
avkomlings make syskon eller syskons make ellersamt avkomling. Med
avkomling styvbarn fosterbarn.även och I den nämnda bestämmelsenavses
omfattas dödsbo iäven vilket den någonskattskyldige eller nämndaav

delägare. Iär detta sammanhang blir det ledet inte tillämpligtpersoner
eftersom dödsbo juridiskär Privatbostad kan innehasendasten person. av
fysiska För undvika ingårprivatbostadatt i dödsbopersoner. att som

måsteomedelbart övergå till redovisas i inkomstslaget näringsverksam-att
het bör emellertid just den situationen Privatbostadsreglernasärregleras.
bör i anslutning till de 53regler i § 3 dödsbonär ettmom som anger-
skall behandlas fåhandelsbolag tillämpas kalenderårunder fyra eftersom -
dödsfallet. En given förutsättning härför naturligtvis frågaär kraven iatt

användning uppfylldes den avlidne. Under den angivna tidenom m.m. av
bör dödsbodelägarna hinna skifta fastigheten. I det vanliga falletut med
efterlevande make och barn torde fastigheten redan tidigaregemensamma

övergåttha den efterlevande.
Om fastighet eller bostadsrätt ändamålanvänds för olika bör deten

övervägande användningssättet föravgörande indelningen. Begreppetvara
frånövervägande hämtat FrLzsär innebäroch kravsystem ett att mer

Ävenhälftenän används visst sätt. del fastighet ellerom en av en
bostadsrätt, till hälftenän privatbostad,utgör används isom mer
näringsverksamhet såledesskall den i sin helhet behandlas enligt de regler

gäller för privatbostäder. Detta innebär bl.a. avdrag intesom medgesatt
för värdeminskning fårräntor ochsamt tomträttsavgäldatt dras iav
inkomstslaget kapital. Om exempelvis hela husfasaden ellerreparerats
målats medges inte avdrag för den del kostnaderna påbelöperom av som
den del byggnaden anspråktagits i för näringsverksamheten.av som

frånIntäkten näringsverksamheten naturligtvis till beskattningtas i detupp
inkomstslaget. Avdrag medges därvid enbart för kostnader ärsom
omedelbart betingade näringsverksamheten sådan. frågaDennaav som
behandlas i avsnittäven 19.7.2.

Vi föreslår sådanäven antalsmässig begränsning. påkalladEn inteären
bara med tanke den löpande beskattningen med hänsyn tillävenutan
de förreglerna reavinstberäkningen privatbostadnya närgynnsammare en
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säljs. En skattskyldig skall normalt bara kunna räkna sammanlagt tre
fastigheter eller bostadsrätter privatbostäder. Den fjärde fastighetensom
eller dåbostadsrätten förvärvas blir deñnitionsmässigt hänföra tillattsom
inkomstslaget föreslåsnäringsverksamhet. De regler för passivsom
näringsverksamhet blir därvid tillämpliga. Om den skattskyldige säljer en

de första fastigheterna övergår den fjärde fastigheten övrigatreav om-—
förutsättningar uppfyllda till kategorin övergångprivatbostad. Dennaär -
får till följd reparationsavdrag och värdeminskningsavdrag omedelbartatt
återförs till beskattning det i avsnitt 19.7.4.sätt En regelsom anges av
denna innebörd bör in i KLde regler i näringsverksamhet.tas rörsom

Normalt torde den föreslagna vålla någratrebostadsregeln inteav oss
speciella bekymmer. Givet dock delär problem kan uppkomma. Somatt en

någonexempel kan nämnas redan har privatbostäderett att tresom
förvärvar småhusytterligare någontillsammans med inte tidigareett som

fastighetsinnehavare. sådantär I småhusetfall blir halva näringsfastig-ett
het för den vanlig privatbostad för den andre. Denpartenene men nu
beskrivna situationen ocksåkan i föroch sig uppkomma denär nya
reglerna träder i kraft för redan existerande fastighetsinnehav. En del
situationer detta slag torde ha sin grund i eller liknande och förav arv
dessa finns specialregel i 53 § KL. I föreslårföljandenärmast styckeen
också viss uppmjukning antalsbegränsningen.en av

För många övergångarundvika alltföratt mellan inkomstslagen bör i
undantagsfall innehav privatbostäderän kunna godtas. Itreav mer
lagtexten har tillfälligtvis kan innehaangetts att än treman mer
privatbostäder. Vi någon,tänker här framförallt de fall där redansom
har privatbostäder, skall bytatre bostad och därvid skaffar sigpermanent
ytterligare fastighet och där tanken den äldreär permanentbostadenatten
skall I fall alltsådet angivna bör privatbostäderavyttras. än tresom nu mer

övergångstid.kunna innehas under Ett riktmärke bör dennaatten vara
övergångstid får månader.inte överstiga sex

Ytterligare frågor övergångavseende mellan näringsfastighet och
privatbostad behandlas i avsnitt 19.7.4.

framgårSom det tidigare sagda förutsättningär förav atten en
fastighet skall räknas privatbostad den används eller avseddatt ärsom att
användas för den närståendesskattskyldiges eller vissa boende. Normalt- -
torde någradet inte förenat svårighetermed större dennagöravara att
avgränsning. Den omständigheten fastighet hyrs behöver inteatt uten

förbevis denutgöra inte avsedd användas förett är boende.att att eget
Är sådanaemellertid framgåromständigheterna det den skatt-att att
skyldige inte överskådlighar för avsikt inom tid bosätta sigatt
fastigheten fritidsändamåleller använda den för skall den inte behandlas

privatbostad. sådanaVi någon,har här tänkt bl.a. fall därsom en som
redan har bostad, förvärvar ytterligare fastighet skall hyrasen uten som
i stadigvarande former.mer

Den föreslagna regeln högst fastigheter eller bostadsrätteratt treom
normalt skall räknas privatbostad påpekagenerell. Vi vill emellertidärsom

för den verksam inom fastighetsbranschen fåratt är regelnt.ex. som ett
innehåll.delvis annat
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Beträffande fastighetsägare bedriver byggnadsverksamhet eller handelsom
med fastigheter kan härvid erinras specialregel i nuvarande andraom en
stycket b 3punkt anvisningarna till 37 § KL. I anvisningen reglerasav av
i vilken sådanaomfattning fastigheter förvärvats skattskyldiga skallsom av

smittade omsättningstillgångar.rörelsen och behandlasanses av som
Undantag tvåfamiljsfastighetdock förgörs eller uppenbarligenen- som
skall stadigvarande användas bostad för fastighetsägaren eller dennessom

Imake. skälen för bestämmelsen prop. 198081:68 155 atts. anges,
kravet fastigheten skall stadigvarande användas bostad innebäratt som

fråga endast kan den skattskyldigesatt bostad ochpermanenta ettvara om
i någoteller undantagsfall ytterligare fritidshus den skattskyldigesom- -

såvitt kan bedömas kommer inneha under avsevärd tid framöver.att
Någon ändring i den interegeln avsedd med anledningär denav

föreslås.antalsavgränsning som nu
Delvis likartade överväganden kan beträffande innehavaregöras av

jordbruk. Fler fastigheter denän bebodda hänföras tillägaren börav
kategorin privatbostad endast under förutsättning någonde inte haratt

helst anknytning till jordbruket. En såledesfritidsfastighet kan intehärsom
ingå i fastighetskomplex det jordbruket omfattar.samma som

18.3 småhus, mangårdsbyggnadBeskattningen av
på jordbruk vissa bostadsföretagsamt

Småhus18.3.1

Vårt förslag: Schablonbeskattningen småhus tvåfamiljsfastig-en- ochav
heter slopas. Skatt för innehavet enligt fastighetsskattelagen. Hyres-tas ut
och andra intäkter, enligt nuvarande regler hänförs till inkomstslagetsom

fastighet, beskattas i inkomstslaget kapital.annan

årsSedan 1955 taxering beskattasinnehav småhus enligtettav en
schablonmetod prop. 1953:187, BeU 1953:50, rskr 286, SFS 1953: 404.
Som intäkt viss fastighetenstas taxeringsvärde.procentupp en av
Beräkningen intäkten sker enligt progressiv fr.o.m.skala 1982av en som
års taxering följandesett sätt.ut

0 450 000-
450 000 600 000-
600 000 750 000-
750 000 -

Avdrag medges bara för kapital nedlagts i fastighetenräntor ochsom
Ägareför tomträttsavgälder. mantalsskriven sin fastighetsom var

medgavs tidigare avdrag 5001 kr. Detta har dock avskaffatsett extra om
årsmed verkan fr.o.m. 1988 taxering.
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Det framförallt förenklingsskäl motiverade övergången frånvar som
konventionell beskattning till sådan.schablonmässig Vidare framhölls att
det förelåg väsentlig skillnad mellan förvärvskällor i allmänheten och

Sådanaenfamiljshus. fastigheter innehades för tillgodose personligtatt ett
behov, för vilket utgifterna hänföra till levnadskostnader. Detattvar
förhållandet dessa fastigheter hänfördesatt till förvärvskälla i vanlig
bemärkelse kunde därför måni viss stå i mindre god överensstäm-anses
melse med de principer enligt skatteförmåganvilka vid den direkta
beskattningen i övrigt bedömdes.

Den förenklade skattemetoden omfattar tvåfamiljshusäven och uthyrda
enfamiljshus. Schablonen bryts dock småhus i förvärvssyfteett brukarom
användas för tillfällig uthyrning, för odling eller dylikt i omfattningen som
inte ringa.är

förhållandetDet villa delvis används iatt ägarens rörelse inteen utgör
någotheller hinder tillämpa schablonmetoden.mot att I dessa fall görs en

uppdelning fastigheten i bostadsdel och rörelsedel. För deav lokaler,en en
används i ägarens rörelse, tillämpas de vanligasom reglerna för beskattning

rörelse medan schablonmetoden tillämpasav bostadsdelen. Taxerings-
värdet uppdelas mellan de olika delarna i dessa fall.

ÄndringarnaSchablonen har gånger.ändrats flera har framförallt varit
föranledda önskemål lindra effekterna höjningarattav taxeringsvär-av av
dena vid de allmänna fastighetstaxeringarna åren 1957, 1965, 1970, 1975
och 1981. Schablonen Ändringenändrades årdessutom år1974 och 1977.
år 1974 gjordes i åretssamband med det bostadspolitiska lagstiftning där
önskemål skapa fråganeutralitet iatt de ekonomiska villkoren för olikaom
boendeformer spelade in. Ett högsta skikt dåinfördesnytt i schablonen.
Justeringen årschablonen 1977 hängdeav med kraftigattsamman en
prisstegring taxeringsÅvillor och fritidshus dåoch främst för dem med-
värden inom det lägsta skiktet hade lett till taxeringsvärdena hamnatatt-
långt nivåunder den 75 marknadsvärdenaprocent ligger tillav som- -
grund för bestämmande taxeringsvärdet.av

18.3.2 Tidigare förslag slopa schablonmetodenatt

Bostadskommittén, BoK, förde i sitt slutbetänkande 1986:6 del 2 fram
tanken slopande denett schablonmässiga intäktsberäkningen. Därvidav
erinrades först den teoretiska bakgrunden till schablonmetoden,om
nämligen innehav fastighetatt vissägaren inkomst,av anses ge en som
höjer dennes skatteförmåga. Villabeskattningen är nämntssom ovan
avsedd träffa tänktatt avkastning det kapitalet.en Detta synsättegna
leder till intäkten fastighetenatt bör beskattas efter den fördelningspo-av
litiskt motiverade progressiva skatteskalan.

ifrågasatteBoK detta alltjämtsynsätt kunde gällandeom göras och
frågamenade kostnadsneutralitetatt mellan upplåtelseformerskildaom i

stället borde träda i förgrunden. Kommittén menade vidare, det vidatt
neutralitetsjämförelser naturligt utgå från vadatt gäller förvar som
hyresgäster. För dessa boendekostnadenär helt oberoende inkomstför-av
hållandena. Neutralitetsmålet talade enligt BoK ocksåför småhusbe-att
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och i ställetinkomsterberoendeborde bli mindreskattningen ägarensav
sådant.beroende huset somavmer

BoKnämndeschablonintäktsberäkningenalternativ tillSom ett
1984:1052tillvillabeskattningen lagenföraheltmöjligheten över omatt

fastighetsskattelagen.förkortadfastighetsskatt, härstatlig

Våra överväganden18.3.3

bl.a.diskuterade kanBoKvillabeskattningenomläggningDen somav -
motiven föråtergivits ursprungligadevadbakgrundmot omovanav som

vidareutvecklingvår meningschablonbeskattningen enligt avses som en-
tvåfamiljsfastig-ochsynpunktensåväl förenklingssträvandena att en-som

småhusenomfattasVidareförvärvskällor.intetypisktheter utgörsett
fastighetsskattelagen.redan av

tvåfamiljsfastig-föreslår således intäktsbeskattningen ochVi att en-av
Åtgärden radändringarföranlederfysiskaförslopasheter av enpersoner.

frågan förmåste avdragentill hurStällningskatteregler.materiella tas
beskattning skall skebehandlas hurtomträttsavgäld skalloch samträntor

exempelvissmåhus förvid uthyrningarochrörelseanvändningvid partiell av
följande.frågor i detfritidsändamål. behandlasDessa närmare

förför kostnaderavdrag räntamedgesnuvarande reglerEnligt
tomträttsavgäld iförfastigheten,nedlagts iharkapital, samtsom

Då föravdragenKL. räntor25 § 3fastighetförvärvskällan mom.annan
föreslårbehållas bostadspolitiska skälbl.a.tomträttsavgälder böroch av

kapital.inkomstslagetutvidgadehänförs till detavdragdessaatt
presumtioneninkomstbeskattningen bör attden löpandeVid vara, en

småhus, dvs. utgörindelatsfastighetstaxeringenvidfastighet somsom
två privatbos-åt familjer,bostad eller utgörinrättad tillbyggnad är ensom

förekom-ifastighetsskattelagen ochenligtdärvidBeskattning skertad. -
Till skillnadkapital.inkomstslagetförenligt bestämmelsernafallmande —

i deländring ske dennaingenfrån närvarande gäller skallförvad omsom
Förstnäringsverksamhet.används ifastighetenmindre del omaven

enligt de reglerbehandlasfastighetendominerar skallnäringsverksamheten
inteVad gällernäringsverksamhet.för inkomstslagetgäller sagtsnusom

fastigheten.försäljningvidbeskattningenlöpandeden ävenbara utan aven

jordbrukprivatbostadBeskattning18.3.4 av

jordbruk normaltbostadVårt förslag: Beskattningen ägarens ettav
privatbostäderliksom andramangårdsbyggnaden behandlasochbryts ut

sådan enligtbyggnad beskattaskapital. Innehavi inkomstslaget av
fastighetsskattelagen.
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18.3.4.1 Nuvarande bestämmelser

Till intäkt jordbruksfastighet räknas bl.a. bostadsförmån.värdeav av
Bostadsförmånen värderas med ledning hyresprisct Saknasorten.av
möjlighet jämförelsegöra medatt pris skall värdet beräknasortens efter

lämplig Grundernagrund. för den värderingenannan i anvisningaranges
RSV utfärdar RSV Dt 1988:17. Eftersom bostädersom jordbruk

pånormalt ligger landsbygd där någondet inte finns egentlig hyresmarknad
tillämpas anvisningarnas beräkningsgrunder det flertalet jordbruk.stora
Enligt anvisningarna beräknas värdet schablonmässigt till viss procent av
det taxerade byggnadsvärdet enligt följande skala.

Intäktsprocent Iåxerat byggnadsvärde
10 0 100 000-
6 100 000 200 000-
3 200 000 -

Förmånsvärdet får jämkas under vissa förutsättningar. Om bostadsbygg-
åsattsnadsvärde under hänsynstagande till förhållandensärskilda ex.

K-märkt byggnad, slottsbyggnad eller bostadsbyggnad varit obeboeligom
eller under väsentlig ombyggnad eller det i framstårövrigt uppenbartsom

procentberäknat förmånsvärdeatt ett med 25 % frånavsevärt awiker
vad med hänsyn till omständigheterna kan fårsom skäligt, bo-anses
stadsförmånsvärdet beräknas efter prövning i det enskilda fallet.

18.3.4.2 Tidigare förslag

BoK fråganäventog schablonbeskattning jordbrukets bostäder.upp om av
Utgångspunkten för diskussionen dessa principiellaatt skäl bordevar av
beskattas sätt egnahem. BoK åtskilligamenade docksamma som att
tekniska problem skulle uppkomma sådanvid omläggning beskatt-en av
ningen. Problemen ansågs främst frågangälla hur reparations- och under-
hållsavdrag skulle behandlas vid utbrytning bostäderna denen av ur
konventionella beskattningen.

BoK:s bedömningsammantagna olägenheterna medattvar en
schablonbeskattning jordbrukets såbostäder skulle bli de skulleav stora att

över det principiellt riktiga sådanta med beskattning. ansågI ställeten
BoK borde försöka vidareutvecklaatt den förmåns-schabloniserademan
beräkningen. Samtidigt framhölls mindre jordbruk dockatt generelltmer
borde hänföras till inkomstslaget fastighet.annan

18.3.4.3 Våra överväganden

Mot bakgrund förslaget slopa schablonbeskattningenatt villorav sigterav
vidare diskussion sådaninföraen beskattningatt för jordbruketsom

småhus föga meningsfull. I stället faller det sig naturligt övervägaatt att
bryta beskattningenut ägarbostäder jordbruk det inkomstsla-av ur nya

näringsverksamhet.get Den löpande beskattningen sådana bostäderav
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såledesdå i fastighetsskattelagen och beskattasskulle helt regleras
privatbostäder.övrigasättsamma som

föreslagna utbrytningenVi medvetna den ägarensär att avom av oss
närståendes gränsdragningsproblem detbostäder kan medföra vissaoch när

ned bostadsbyggnadenvilka kostnader lagtsgäller bestämmaatt som
jordbrukets övriga byggnader. Samtidigt vill vi dock erinraoch attom en

måstegränsdragning redan i dag vid mervärdebeskatt-motsvarande ske
ningen.

Beskattning vissa bostadsföretag18.3.5 av

Vårt förslag: Schablonbeskattningen allmännyttiga bostadsföretag ochav
behålls.bostadsföretag vanligen bostadsrättsföreningars.k. äkta

Beskattning enligt fastighetsskattelagen.sker även

18.3.5.1 Nuvarande regler

Schablonmässig inkomstbeskattning förutom för villor tillämpaskan även
beträffande fastigheter allmännyttiga bostadsföretag eller s.k.ägssom av
äkta bostadsföretag vanligen bostadsrättsföreningar. RSV har som ovan

under avsnitt 18.2 definierat vad med äkta bo-angetts ettsom menas
stadsföretag.

Schablonbeskattningen innebär intäkt 3 %skall redovisasatt som av
taxeringsvärdet. Avdrag medges för i huvudsak ränteutgifter.

från årI sina grunder härrör schablonbeskattningen bostadsföretagav
1954 prop. 1954:37, BeU SFS 1954:51 1954:165,18, rskr 102, och prop.

56,BeU 301, SFS 1954:263. Ursprungligenrskr hade schablonmetoden
någotför de allmännyttiga bostadsföretagen annorlunda utformning änen

årför närvarande. Efter lagändring 1959 prop. 1959:9, BeU rskr 67,en
SFS 1959:36 gäller emellertid schablonmetod för de nämndasamma
bostadsföretagen. Det förenklingsskälprimärt för de s.k. äktavar som

övergången frånbostadsföretagen motiverade den konventionella metoden
för ocksåbeskattning. Det framhölls medlem i bostadsförening elleratt
delägare i bostadsbolag innehaderegel lägenhet för tillgodoseattsom
behovet bostad och inte för förvärva inkomst. För de allmännyttigaattav
bostadsföretagen motiverades schablonbeskattningen främst med denatt
konventionella metoden ledde till skattemässiga överskott kundeatt

år, hållasuppkomma visst författningsmässigt inte fickhyrornatrots att
högre de de omkostnaderna jämnt fördeladetäckte beräknadeän att ett

år. såledesSchablonmetodenantal syftade till företagen intestörre att
påskulle beskattas för beräknad kapital nedlagtsän räntaannat eget som

Ändringen åri fastigheten. 1959 motiverades tidigareden metoden,attav
oförmån-där inkomsten beräknades grundval det kapitalet,av egna var

för de allmännyttiga företagen jämfört denmed metod användessom
för bostadsföretag.äkta
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Genom årlagstiftning 1985 prop. 198485:224, SkU 198586:3, rskr
SFS 1985:822 utvidgades möjligheten tillämpa schablonmetodenatt till att
gälla föräven fastigheter vissaägs andra bostadsföretagsom iav som
funktion och ekonomisk inriktning står de allmännyttiga bostadsföretagen

Prövningnära. förutsättningarna förav använda schablonmetodenatt i
sistnämnda fall görs regeringen. Hittills har medgivandeav härtill lämnats
i endast fall AB Stadsfastigheter.ett

Tidigare fanns bestämmelseräven individuell schablonbeskattningom
medlemmar i bostadsrättsföreningar,av bostadsföreningar delägaresamt

i bostadsaktiebolag för värdet den bostaden. Bestämmelserna,av egna som
infördes år 1979 prop. 197879:209, SkU 11, rskr 42, SFS 1979:1017,
innebar medlemmendelägarenatt inkomst kapital skullesom av ta upp

%3 ursprungligen %4 den del värdet andelen iav bostads-av av
rättsföreningenbostadsbolaget översteg 50 000 frånkr. börjansom 25 000

Beskattningenkr.. avsedd motverka deatt skattelättnadervar vissasom
medlemmar erhöll utnyttjaatt konstruktiongenom med fördelade lån.en
Efter förslag BoK slopades den individuellaav medlemsbeskattningen med
verkan fr.0.m. inkomståret 1987 prop. 198586:150, SkU 50, rskr 360,
SFS 1986:473. Skälet härför den kommitatt rikta sigvar, att mot
bostadsrätter småhus,i eftersom taxeringsvärdena sådana fastigheter
relativt högre.är Dessutomsett hade de fördelar med personlig avdragsrätt

beskattningen avseddsom stävja reduceratsattvar inkomstskat-genom
tereformen. Vidare hade beskattningsformen orsakat administrativa
problem.

18.3.5.2 Vårt förslag

I samband med den schablonmässigaatt villabeskattningen föreslås
avskaffad framstår det framförallt förenklingsskäl befogatav ävenatt
föreslå schablonbeskattningenatt de beskrivna bostadsföretagenav ovan
slopas. Av skäl redovisat i kap. 8 föreslårsom emellertid någoninte
ändring beträffande schablonbeskattningen sådana föreningarsav
fastigheter. För detta slag fastigheter skall beskattningenav ske i in-
komstslaget näringsverksamhet eftersom fastigheterna juridiskaägs av
personer. I tydlighetens intresse påpekasbör detta dock inte innebäratt

än deannat skall intäktatt visstasom taxeringsvärdetupp procent ochav
tillgodoföra sig ränteavdrag De alltsåberörs inte regelsystemetm.m. förav
näringsverksamhet.

Bestämmelser denna företag finnstyp alltjämtom i 2 § 7av SIL.mom.
För bostadsrättsinnehavarna våramedför förslag de, liksom i dag,att

kan ha tillrätt avdrag för exempelvis räntor. Avdrag sker i in-egna
komstslaget kapital.
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uthyrningintäktBeskattning18.3.6 avavav
privatbostäder

inte ärprivatbostad, attuthyrning somVårt förslag: Intäkt m.m. avav
deltill denkapitalintäktbeskattasnäringsverksamhet,till avhänföra som

småhus härutövermedgesuthyrningVid ägt000 kr.överstiger 4 avden
andrahandsuthyrningarVid avbruttointäkten.%med 20avdrag av

nämndaför procent-i ställetmedgesbostadsrätt nysshyreslägenhet eller
föreningsavgiftenellerhyranden somdeldenföravdragavdrag egnaav

förkostnadertäckaavdragDessahyrtsdet avsesut.belöper som
huvudsak enbartiavdragmedgesövrigtIreparationunderhåll och m.m.

denuthyrning tillvidintemedgesOOO-kronorsavdraget4för räntor.
uppdragsgivare.närståendes ellerarbets-dennaskattskyldiges eller

Småhus18.3.6.1

småhusschablonbeskattatnämnts, att ettgäller,närvarandeFör ovansom
bostadstadigvarande atttill utanhyraskanfritidshus utvilla eller -— år anfördes,1953infördesbestämmelsernaNärbeskattas.hyresintäkterna

vilketiegnahem,karaktärenhade etttvåfamiljshus närmast avettatt
något nedbringasökadärigenomförlägenhet atthyr utägaren en
åtskilliga likheteransågs haUthyrningenbostaden.för denkostnaden egna

bostads-hyr störreden,falletförekommande att enoftamed det som
därigenomochnågot eller ettbehöver, hyrhan rumut parlägenhet än

sådanEnlägenheten.helaförerläggsåterfår den hyra,viss del somav
brytsDäremotförvärvskälla.inte betraktasregeliuthyrning brukar som

småhus ikonventionellt ettintäktenbeskattas omochschablonen
omfattning.ringauthyrning i icketillfälligföranvändasförvärvssyfte brukar

ochdyliktellerodlingföranvändsfastighetengällerDetsamma om
trädgårdsprodukter ellerfrån försäljningintäkterinbringar avt.ex.

denskullför enkelhetsanvändsföljandeI detskog. närmastawerkad
intäkterdeuthyrningsintäkter sombeteckningensammanfattande om

åsyftas här.
uthyrningsfallen hängerolikade sammanbedömningenSkillnaden i av

ansågs sin ägaresistnämnda sättutnyttjas gefastighetmed att som
ocksåbordeDärförkapitalet.detinkomst än räntabetydligt större egna

för närdock bestämtsharBeloppsgränser enske.inkomstberäknlngvanlig
förSom gräns attschablonbeskattningen.uthyrning brytertillfällig

fårhyresintäkternasålunda,ringa gäller attuthyrning skall somanses
2inte procentbeloppdettaöverstigaelleruppgå 000 kr.8 mentill högst
2vidursprungligen procentGränsentaxeringsvärde. sattesfastighetensav

med belopp1961kompletterades ett2-procentsregelntaxeringsvärdet.av
årfrån 200 kr.1tillfällenvidhöjtssedermera ettDetta har pari kronor.
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1961 årtill 2 400 kr. 1974, årtill 4 000 kr. 1980 årtill 8 000 kr.samt
1986. Dessa frigränser motiverades med förenklingsskäl ävenmen
önskemål underlätta uthyrning för främst fritidsändamål.att

18.3.6.2 Bostad innehas med bostadsrättsom

En bostad innehas med bostadsrätt åretkan hyras till halvasom ut upp
skattekonsekvenser. Om denutan hyrs helt eller till övervägande delenut

under året sådelenstörre blir hyresinkomsten däremot skattepliktig iav
inkomstslaget får dåkapital. Avdrag för avgift tillgöras bostadsrättsföre-
ningen, inte är kapitaltillskott,att skuld förräntasom anse som
lägenheten till föreningen för övrigaän kostnadersamt harannan som
samband med uthyrningen, exempelvis kostnader för reparation och
underhåll under uthyrningstiden.

Reglerna infördes årlagstiftning 1954 prop. 1954:37, BeU 18,genom
rskr 102, SFS 1954:51. Som förskäl beskatta medlem eller delägareatt
vid uthyrning i beskriven omfattning anfördes, det i de fallen fannsovan att

utgå frånanledning lågförvärvssyfteatt bakomatt ett uthyrningen. Av
principiella ansågs dåskäl intäkten böra beskattas.

18.3.6.3 Hyreslägenheter

En hyreslägenhet upplåtes i andra hand ikan åretregel hyras helasom ut
intäkten beskattas. Härutan saknasatt regler i skattelagstiftningen. I den

praktiska tillämpningen torde ifrågabeskattning komma endast om
uthyrningen yrkesmässigt bedriven.anses

18.3.6.4 Tidigare utredningsförslag

Ett flertal utredningar har tagit nuvarande regler beskattningupp om av
hyresintäkter till kritisk granskning. BoK kom frågorin dessa i
delbetänkandet SOU 1984:36 del och i slutbetänkandet SOU 1986:6
del II. Dessförinnan hade bl.a. bostadsskattekommittén se SOU 1976:11
Bostadsbeskattning II och villabeskattningsutredningen Stencil Fi 1966:4
Reviderad schablon för villabeskattningen frågorna.m.m behandlat

Villabeskattningsutredningen anförde därvid bl.a. följande.
Enligt utredningens mening ifrågasättaskan det ...awägningenom

beträffande schablonmetodens tillämpning uthyrda villor ståkan anses
i god överensstämmelse med kraven rättvis och likformig taxering.en
Det allmäntär bekant enfamiljsvillor ibland långatt uthyrs för mycket tid

hyror rådandegrund denmot bostadsbristen kan bestämmas tillsom av
högt ...Intebelopp. frågasällan detett härär bosätterom personer som

sig i utlandet har kvar och hyr sin Sådanvillafastighet.utmen ärperson
visserligen här skattskyldig för inkomst fastighet det fördelaktigaav men
beskattningsresultat schablonmetoden medför starkt incitamentärsom ett

behållatill äganderätten till villan. Utomlandsvistelsenatt behöver givetvis
i och för sig inte bero skatteflyktsskäl och anledningen till villan inteatt
säljs kan önskan återkomstha bostad vid tillatt Sverige.vara en ev.
Även beskattningsresultatet tvåfamiljsvillorför får inte baragynnsamtanses

S-RINK 2
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själv bebor denbåda uthyrs när ägarenlägenheterna ävenutannär ena
ofta densistnämnda fall täckerIden andra.och hyrlägenheten ut

skattför villan, inkl.omkostnaderna ägarensskattefria hyresintäkten alla
villainnehavet.grund av

frånundantaskäligtför sin del knappastUtredningen det attanser
stundom mycket högauthyrningbeskattning intäkter permanentgenom

metod förkonventionellbeskattning enligtsamtidigt krävabelopp men
personligaundermindre skala ochsommaruthyrning oftast sker isom

uppoffringar.
någotfrån framhöllförslagframUtredningen avstod dock lägga utanatt

uthyrning bordefrågan inkomstbeskattningavslutningsvis att genomom av
föremål överväganden.till för särskildagöras

några principiella ändringar skattereglernaBoK föreslog inte av
föreslogs beträffandeDäremotbeträffande villor och hyresrätter.

hyresintäkter skullebeskattningbostadsrätterna reglerna föratt av
för schablonbe-för närvarande gällerkoordineras med de regler som

reglerna bordeFörslaget motiverades medskattade fastigheter. görasatt
ansågs minstså tillhöra demöjligt. Bostadsrättsreglernaneutrala som

tillfällig uthyrningvidjämförde med skattereglernastränga avom man
uthyrningsreglerna förfördelaktigavillor. Vidare anfördes, deatt

fritidshusföre-i s.k.bostadsrätter främst hade bostadsrättshavaregynnat
efterfrågan tillfälliga bostäder i storstädernas centralaningar. Den stora

ansågs också gjort möjligt bostadsrättslägenheterdelar det hyraha utatt
områdensådana ekonomisk förtjänst.i med

således bliföreslogs beskat-Intäkt uthyrning bostadsrättslägenhetav av
bostadsrättshavarenstad till den den hyrandel uppburna överstegsom

för presumtionkostnader. Gränsbeloppet för närvarande 8 000 kr. om--
förvärvssyfte föreslogs gälla här.även

Även viss samordning. Skillnaden mellanavdragssidan föreslogs
sådan med bostads-innehas innehasbostad med äganderätt ochsom som

värdeminsk-främst till värdeminskningsavdrag. Annangäller här rättenrätt
sådan rätteligen till fastighetenning inventarier tillkommer ägarenän

individuella bostadsrättsinnehava-bostadsrättsföreningen och inte den
från bostadsrättsinkomstenEtt värdeminskningsavdragregelrättren.

från hyresintäk-schablonavdragföreslogs därför inte. I stället föreslogs ett
år Vidare föreslogs ändring demed 3 000 lägenhet.kr. ochten en avper

underhåll. Den nuvarandenuvarande avdragsreglerna för reparation och
sådant reparationskostnaderbegränsningen avdrag till gälla endastattav

intresse.under uthyrningstiden föreslogs avskaffat i tydlighetens

Våra18.3.6.5 överväganden

således olika uthyrningsbo-Olika regler för beskattning slaggäller avav
behållavår ordningrimligtDet sig enligt mening fögastäder. attter en

så kritik villabeskatt-leder till olika skattekonsekvenser. Den somsom
år i dag.bärkraftningsutredningen framförde för 20 sedan har änänmer
åstadkomma så likformiga ochVi eftersträva sökaböratt attanser man

anledningdet saknasenkla regler möjligt. Vidare attattsom menar
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utesluta intäkt Ävenuthyrning frånhyreslägenhet skatteplikt. detav av
slaget såledesuthyrningar bör omfattas.av

Mot bakgrund den omläggning småhus,beskattningenav av av som
föreslås framstår det inte längre befogat behandla uthyrningovan, attsom

villor till stadigvarande bostad tillfälligaav sätt uthyrningar.annat än
Även de nuvarande kraven uthyrning bostadsrättslägenhetatt skallav

viss tid och viss del lägenheten bör slopas.avse av
Vidare innebär ändringarna beträffande inkomstslagen intäktatt av

småhusuthyrning måste någothänföras till inkomstslagannat än annan
fastighet. Det sig härvid naturligtter behandlamest inkomsteratt av
uthyrning privatbostäder inkomst kapitel. Detta gäller dockav intesom av
intäkt fastighet belägenär i utlandet.av annan som

Det kan här finnas anledning erinra den skattesituationatt om som
enligt nuvarande regler kan uppkomma till följd stadgandena iav
punkterna 1 och 2 anvisningarna till 18 § KL. Av dessa anvis-av
ningspunkter framgår, taxeringsenhetatt normalt sammanfaller meden en
förvärvskälla. Ibland kan dock flera taxeringsenheter bilda förvärvskälla.en
Det kan inträffa fastigheterna brukas tillsammans förvaltnings-om som en

såledesenhet. Om småhusflera bildar förvaltningsenhet kan denen
skattemässiga konsekvensen bli beskattning skall ske i inkomstslagetatt
näringsverksamhet.

RÅI sammanhanget bör även pekas dom 1988 ref 61, dären
regeringsrätten fann, fastighet omfattade tvåfamiljsvilla,att delsen som en
dels mindre borde inrättadstuga, åttillen bostad tvâanses änmer
familjer. Schablonmetoden skulle därför inte tillämpas inkomstberäk-utan
ning ske enligt konventionell metod.

Med undantag för vad föreslås beträffande beskattningensom ovan av
hyresintäkter bör den omläggning, föreslås, så,utformassom nu att
utnyttjande småhus i omfattning enligtav nuvarande regleren skullesom
föranleda konventionell beskattning enligt 24 § 1 i fortsätt-ävenmom.
ningen beskattas konventionellt såledesoch faller in under det nya
inkomstslaget näringsverksamhet. Omläggningen inteär heller avsedd att
påverka beskattningen sådan användning småhus enligtav av som
nuvarande regler skall Beskattningenrörelse. böranses här försom även
framtiden ske enligt de föreslagna reglerna näringsverksamhet.om

Regeln beskattning hyresintäkter sikte fallom där denav tar skatt-
skyldige verkligen uppburit vederlag antingen kontant någoneller i annan
form. Om åtarhyresgäst sig för sinen att elförbrukning, telefonsvara egen
eller har omedelbartannat, sambandett medsom det boendet, skallegna
detta inte hyra. Om däremot åtarhyresgästanses som sig utföraen att
arbeten fastigheten, såsom ommålning, reparationer eller andra liknande
åtgärder, skall givetvis värdet härav till beskattningtas hos uthyraren.upp

En situation inte någrabör utlösa skattekonsekvensersom denär att
låter någon närståendeägaren bo i privatbostaden betinga sigutan att

någon särskild Sådanersättning. användning bostaden börav ettses som
utflöde ägarens nyttjande. I konsekvensav med dettaegna inte skallatt
beskattas bör inte heller den upplåtelsesituationennämnda föranleda
beskattning.
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behålla beräkningenvidDet finns alltjämt skäl beloppsgränsatt aven
får för utformningen deDetta betydelseden skattepliktiga intäkten. av

kapital. För underlättaavdragsreglerna i inkomstslagetkompletterande att
omvandlas tillnuvarande gränsbeloppetutformningen dessa bör det ettav

tröskeleffekter.alltför AvHärigenom undviks markantagrundavdrag.
beroendeinte proportionerasdet fasta avdragetenkelhetsskäl bör

beskattningsår. Detför böruthyrningstidens längd gälla heltutan
%del 2nuvarande kopplingen till visstill 4 000 kr. Denbestämmas av—-

Vid uthyrningslopas.taxeringsvärdet gränsbeloppet bestäms bör ägtnär av
Ävensmåhus % hyresintäkten.med 20avdrag medgesbör därutöver av

avdragVid uthyrning däremotfast. bördetta avdrag bör annanvara
vadavgiften belöperden hyran ellermedges med den del somav egna

får uthyrning till deninte dras vidBeloppet 4 000hyrts kr.ut. avsom
närståendes uppdragsgivare.arbetsgivare ellerskattskyldiges eller denna

sådana ofta inslag lönhyresinkomster harSkälet för denna regel är att av
eller arvode.

såväl sådanafår kostnaderDe nämnda avdragen täcka somansesnu
för reparationutgifteruthyrning eventuellanormalt förorsakas av en som

uppkommit underunderhåll brist skada harför avhjälpa elleroch att som
för sistnämndasärskilda avdraguthyrningstiden. Den nuvarande regeln om

således avskaffas.bostadsrättslägenhet börutgifter vid uthyrningslag avav
exempelvis uthyrningFör missbruk bestämmelsernamotverkaatt genomav

inte medgeshyranavgiften avdragunderstigande börtill belopp den egna
avslutningsvis erinrahyreslikvid. Vi villmed högre belopp än mottagen om

falli förekommandeskyldighetenuthyrning inte inverkar utgeattatt
härtill.medfastighetsskatt. bestämda hänsynAvdragen är även

återfinns 3 § 3 SIL.De ibestämmelserna mom.nya

18.4 Fastighetsskatten

återfinns 8 ii kapitelgrundläggande övervägandena närmastDe samt
följande.utformade enligtTekniskt ändringarnaföljande kapitel. är

för bör liksomunderlag skattenBestämmelserna ochprocentsatserom
in i 3 § fastighetsskattelagen.för närvarande tas

vidjämkningin bestämmelseI den bestämmelsen äventas omen
eldsvåda delvis detliknande händelse. Bestämmelseneller motsvarar

befogatDet dock intestadgandet i 24 § 2 KL. harnuvarande ansettsmom.
sådan privatbostadbeträffandetillämplig endastjämkningsregelngöraatt

fått utformning.den generellharutan en
från nuvarandeöverförts regelVidare till denna bestämmelsehar en

andelprivatbostadsanvisningarna till 41 § KLpunkt 1 att avomaav
sådan i § KL skall inräknas41taxeringsvärde samfällighet asom avses

särskildsamfällighetenför fastighetsskatten utgöri underlaget enom
taxeringsenhet.
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19 Reavinstbeskattning av

fastigheter m.m.

19.1 Inledning

I detta vårtkapitel förslag övergång tillpresenteras nominellom en
reavinstbeskattning fastigheter och bostadsrätter. Beträffande denav

utformningennärmare enskilda regler hänvisas till specialmotiveringenav
till 25 26 SIL.och §§

19.2 Gällande rätt

19.2.1 Fastigheter

Enligt nuvarande regler reavinstbeskattas fastigheter i inkomstslaget
tillfällig förvärvsverksamhet. Den skattepliktiga vinsten därvidutgörs av
skillnaden mellan försäljningspriset minskat med eventuella försäljnings-
kostnader och det s.k. omkostnadsbeloppet. I förekommande fall skall
omkostnadsbeloppet reduceras med värdeminsknings-, substansminsk-
nings- och skogsavdrag uppskovsbelopp.samt

Omkostnadsbeloppet består ingångsvärdet, eventuella förbättrings-av
kostnader och i vissa fall särskilt fast tillägg.ett

Ingångsvärdet enligt huvudregelnutgörs inköpspriset. Alternativreglerav
kan långaanvändas vid bl.a. innehav. I dessa fall kan använda visstman
sätt uppräknade taxeringsvärden. såldaOm den fastigheten förvärvats

gåva eller ingångsvärdetbodelningtestamente, utgörs dengenom arv, av
förre ingångsvärde.innehavarens Med förbättringskostnader avses
kostnader för till- eller ombyggnad fastighet. ocksåHit räknasny-, av en
reparationer schablontaxerade fastigheter under förutsättning att
fastigheten därigenom befinner sig i bättre skick vid avyttringen vidett än
förvärvet. Förbättringskostnader och värdehöjande fårreparationer endast

årdras för de uppgåttkostnaderna har till minst 3 000 kr.av
För åreninnehav under mellan 1952 och 1980 medges under-

förutsättning den avyttrade fastigheten omfattat bostadsbyggnadatt en -
avdrag 3 000 påbörjatkr. för varje kalenderårett under vilket bygg-

naden bostadsändamål.föranvänts
Ingångsvärdet vilken metod föroavsett dess beräkninganväntssom- -

liksom förbättringskostnader skall indexuppräknas med tillhänsyn
inflationen förutom innehavsåren.under de första fyra fårUppräkning

sådock inte ske reaförlust uppkommer. Konsekvensenatt snabbär att en
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måttlig prisökning varkenskattepliktig vinst,leder tillprisökning gerenen
reavinsterprisfall andranominellavinst förlust medaneller motger en

reaförlust.avdragsgill
värdeminsk-med tidigare medgivnaOmkostnadsbeloppet skall minskas

Värdeminskningsavdragtiden före avyttringen.ningsavdrag belöpersom
uppgår tillmaskinell utrustning beaktas endast debyggnader inkl. om

Ocksåår. indexuppräknasvärdeminskningsavdrag skall3 000minst kr. per
årutgångspunkt året efter deti det fjärdeuppräkningen skall ske medoch

då lades ned.kostnaden
för fysiska ochNuvarande inkomstskatt liksom den inkomstskatt

föreslås URF värdeök-innebär,juridiska och attpersoner som av oss av
likformighetförst vid försäljning medan striktningar normalt beskattas

dekräver värdeökningar beskattas uppkommer.näratt
från problemDenna liksom andra awikelser strikt likformighet orsakar

försäljning bliri andra avseenden. När skatten beroende skergörs attav
oförmånligt tillgångarskattemässigt sälja med latentdet storatt en

inlåsningen problematisk förskattekredit. Den därav följande särskiltär
effekterna för skattskyldigapermanentbostäder med tanke de samt av

bostadspolitiskaarbetsmarknads- och skäl.
sådan inlåsning med reavinstbe-Det för motverka uppskovär att som

frågaiskattningen under vissa omständigheter medges schablonbe-om
dåfastigheter jordbruksfastigheter. Reavinsten beskattas förstskattade och

den sista ersättningsfastigheten Kraven för uppskov skallnär avyttras. att
skattskyldige varit fastigheten i minst demedges den bosattär att tre av

åråren, fyra prisfem ersättningsfastighet anskaffats inom till ettsenaste att
såldaöverstiger fastigheten den skattepliktigapriset för den samt attsom

uppgår 15vinsten till minst 000 kr.
i fall preliminärtUppskovet förekommande i awaktan ersätt-är att

måste dåningsfastighet anskaffas. Den skattskyldige lämna bankgaran-skall
för uppskovsbeloppet.
När definitivt Vidersättningsfastighet anskaffats medges s.k. uppskov.

minskas förförsäljning ersättningsfastigheten omkostnadsbeloppetav
tillersättningsfastigheten med uppskovsbeloppet, omräknat med hänsyn

inflationen.
Därtill finns särskilda regler s.k. tidigareläggning innebär attom som

fâr frånanskaffningsvärdet för ersättningsfastigheten och meduppräknas
innehavsåretdet första uppräkning för den ursprungligaskettom

innehavsåren.fastigheten fyraunder de första
fång övergårOm fastigheten benefikt tillbyter Uppskovetägare genom

den ägaren.nye

Bostadsrätt19.2.2

utgångspunktenOckså det bostadsrätter för realisationsvinst-gällernär är
beräkningen försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderatt -

ingångsvärdet.minskas med förbättringskostnader och Hänsynskall-
måste också till gjorda kapitaltillskott.till föreningens fondertas samt

Utgår försäljningspriset särskild ersättning för vissdet avtaladeutöver
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lägenhetsutrustnin frysskåpspis, kyl- och skall ersättningen räknast.ex.g - -
in i försäljningspriset. Vidare gäller köparen lämnar särskildatt om
ersättning till säljaren för hans andel i inre reparationsfond elleren en
liknande fond, någonskall ersättningen inte in iräknas vederlaget. Om
sådan utgåttsärskild ersättning inte skall i stället dras beloppettav
motsvarande den del fonden eller fonderna vid avyttringen belöperav som

bostadsrätten.
Ingångsvärdet inköpspriset och i förekommande fallutgörs av - -

sådanersättning lämnats särskilt för lägenhetsutrustningsom som nyss
Upplåtelsenämnts. och inträdeskostnader föreningenbetalats till isom

ingårsamband med också ingångsvärdet.dess bildande i Vid beräkning av
ingångsvärdet behållningbehandlas inre reparationsfond eller annan

påliknande fond vid beräkning försäljningspriset.sättsamma som av
Har årbostadsrätten förvärvats före 1974 denskall förvärvad denanses

januaril 1974 Ingångsvärdet sådanaden s.k. stickdagen. skall i fall anses
150 % bostadsrättens behållnautgöra andel föreningens förmögen-av av

het nämnda dag.
Som förbättringskostnad räknas kostnader den skattskyldige lagtsom

ned förbättringsarbeten i lägenheten. Detsamma gäller kostnader han
lagt ned underhålllägenheten månavseende reparation och i den
lägenheten därigenom i bättre skick vid förvärvet.är Kostnaderän som

årlagts ned visst räknas förbättringskostnader endastett undersom
förutsättning uppgårde till minst 2 000 Kostnaderkr.att lagts nedsom
före stickdagen avdragsgilla.är

Kapitaltillskott lämnats till föreningen under innehavstiden ärsom
avdragsgilla de varit avsedda lånanvändas för amortering ellerattom av

finansieringför förbättringsarbeten fastigheten. Kapitaltillskottav som
fårlämnats före stickdagen dras De avdragsgilla tillskotten förav.

amorteringar uppgåskall dock alltid till påbörjat1 000 kr.anses per
innehavsår efter stickdagen.

För bostadsrätt beräknas den skattepliktiga vinsten med in-som en
nehavstiden sjunkande andel den nominella vinsten. Den skattepliktigaav

uppgårandelen till 25 % vid innehavstid år,överstiger vilket4en som
innebär skatt 12-18 % den nominella reavinsten vid marginal-en av en
skatt %.47-72 Vid beräkning omkostnadsbeloppet beaktas bl.a.av
bostadsrättsinnehavarens tillskott till föreningen under innehavstiden.
Uppskov medges inte.

Utgångspunkter19.3

19.3.1 Likformiga och enhetliga regler

utgångspunktEn våracentral för förslag kapitalbeskattningär skallatt
likformig. Ett målgöras förenklasär reglerna skall ochannat att göras

enhetliga i möjligastörsta utsträckning, bl.a. enhetliga reglerattgenom
tillämpas för privatbostäder småhusi form med äganderätt, bostadsrättav

mangårdsbyggnad Måletjordbruksfastighet.samt enkelhet ärom av
särskild vikt för dåprivatbostäder mycket antal skattskyldigaett stort
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berörs.
Målet enhetliga regler för olika privatbostäder krävertyperom av

genomgripande förändringar jämfört med nuvarande regler för reavinstbe-
frågeställningskattning fastigheter En förstaoch bostadsrätter. därvidärav

uppräkning bör medges med hänsyn till inflationen för fastigheterom som
reglervid nuvarande eller beskattningen skall baseras nominelltom en

beräknad reavinst för bostadsrätter.som
måletDet betonade likformighet talar för beskattningattav oss om

påbaseras nominellt beräknad inkomst inte förbara ränteinkomster ochen
-utgifter vid reavinstbeskattning privatbostäder och närings-ävenutan av

uppnåsfastigheter. Därmed likformighet mellan avdraget för hela den
nominella ränteutgiften beskattning nominellt beräknade reavinster.och av

Även målet enkelhet talar för nominell beskattning reavinster.om av
Därmed undviks de komplikationer uppkommer uppräkningattsom genom
medges för del innehavstiden vid nuvarande Alternativetregler.en av som

utvidga nuvarande uppräkning till omfatta bostadsrätter harävenatt att
undersökts kapitalvinstkommittén Ds 1982:6i B Reavinst bostads-av

Det då ansågsdärvid utarbetade awisades emellertid deträtt. systemet
alltför komplicerat i infördesoch stället gällande regler förvara nu

bostadsrätter prop. 198384:67, SkU 13, rskr 101, SFS 1983:1043.
föreslårEn ytterligare aspekt URF juridiska generelltär att att personer

för nominelltbeskattas beräknade reavinster för fastigheter liksom för
tillgångar. Målenandra likformiga och enhetliga regler bl.a. för attom

undvika samhällsekonomiska snedvridningar för fysiskatalar ävenatt
såvälförbeskattas nominellt beräknade reavinster för fastigheterpersoner

tillgångar.andrasom
Slutsatsen beskattningen skall baseras nominellt beräknadär att en

reavinst för fysiska fastigheteräven och bostadsrätter.personers

19.3.2 Uppskov

frågeställningEn nuvarande för uppskov skallär systemannan om
avskaffas eller utvidgas till gälla bostadsrätt privat-och andraävenatt
bostäder.

framgårSom beskrivningen nuvarande uppskovsreglerav ovan ger
såvälupphov till avsevärda komplikationer för skattskyldiga skattemyn-som

digheter. Om reglerna skulle utsträckas till privatbostäder blirgälla allaatt
reglerna kompliceradeännu det skulle krävas korsvisaattmera genom
uppskov mellan olika privatbostäder.typer av

utgångspunkt frånNuvarande uppskov i särskild ordning mednoteras
befintligt fastighetsregister någotinte finnsmedan det motsvarandeett

register för bostadsrätter. administrativaAv skäl det därför knappastär
åren.möjligt införa uppskov för bostadsrätter under de närmasteatt

Nuvarande uppskovsregler resulterar i snedvridningar och annan
skatteanpassning till nackdel för de skattskyldiga samhälls-är samtsom ur

erhållaekonomisk synvinkel. För uppskov med reavinstenhela krävsatt att
efterfråganden skattskyldige anskaffar fastighet. Dettadyrare styr moten

dyrare fastigheter samhällsekonomiskt omotiverat Ensätt.ett annan
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regionalpolitiskt oönskad konsekvens skatt normalt uppkommer vidär att
från storstadsområdenflyttning inte vid flyttning till med relativt högamen

priser, för övrigt understödjsdär de högre priserna nuvarandeav
uppskovsregler.

En ytterligare oönskad konsekvens nuvarande uppskovsregler är attav
oförmånligtdet blir skattemässigt för makar köpa ersätt-att gemensamt en

ningsfastighet ursprungsfastigheten eftersommakarnaägsom av en av
uppskovet säljarens andel i anskaffningsvärdet för ersättningsfas-beror
tigheten. Regeln medges endast den skattskyldige varituppskovattom om

på åren inlåsningarbosatt fastigheten i minst femde orsakartre senasteav
fåroch andra skatteanpassningar skattskyldiga skattemässigaattgenom

år två årincitament bo kvar i minst och sälja inom efteratt tre att en
eventuellt tillfällig flyttning till ort.annan

månnågonFör i dämpa dessa nackdelar finns möjlighet till dispensatt
från dessa tidsgränser flyttning beror skils-arbetsbyte ellert.ex.om

Dispensförfarandet innebär ytterligare komplikationer för skattskyl-mässa.
diga skattemyndigheter samtidigtoch beskattningen blir mindre förut-som
sägbar.

inlåsningSom har uppskov införts för denmotverkanämnts attovan
uppkommer skatt vid bostadsbyten. Nuvarande uppskovtas ut ärsom om

inlåsningsproblemetdock bristfällighögst lösning eftersom uppskoven
endast såledesmedges vid flyttning till dyrare egnahem och inte vidett
flyttning till billigare egnahem, bostadsrätt eller hyresrätt.ett en en

gåva kvarstår ocksåEftersom följer fastighetenuppskovet vid ocharv
inlåsning gåvomottagarei form och har skattemässigaattav arvs-

behållaincitament fastigheten anskaffaeller ersättningsfastighetatt att en
årsefter minst bosättning fastigheten.tre

Om nuvarande uppskov utvidgas till gälla alla privatbostäder bliratt
gåvomottagare inlåstaskattskyldiga inkl. ioch stället i boendeformenarvs-

privatbostad med skattemässiga incitament flytta till dyrare inteochatt
billigare privatbostäder.

sådan inlåsningSom frånexempel kan byte privatbostadnämnas att
till återanskaffninghyresrätt försäljning privatbostad eftersamt utan ettav
dödsfall skulle utlösa beskattning hela den ackumulerade vinsten för iav
många fall flera privatbostäder.

övergångenDen här föreslagna till beskattning nominellt beräknadeav
reavinster mångaskulle innebära falli väsentligt högre vidskatteuttagett
försäljning den sista ersättningsfastigheten och skulle därför i hög gradav

inlåsningsproblem.dessa Nuvarande uppskov därföraccentuera ger
inlåsningsproblemetknappast acceptabel lösning vid beskattningen av

nominella reavinster, vilket beror uppskov inte löserytterst att utan
inlåsningsproblemet.endast uppskjuter

ocksåNuvarande komplicerade uppskovsregler orsakar orättvisor genom
mindre välinformerade ekonomiska andraeller skälatt personer som av

rådgivare mångainte anlitar i fall betalar skatt medan andra arrangerar
såförsäljning, flyttningköp och alla uppskovskraven uppfylls ieller,att

fall, söker dispens med angivande tillräckliga förskäl uppskovannat attav
ändå erhållas.skall Nuvarande iuppskovsregler, och högre utsträckningän
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nuvarande regler utvidgade till omfatta bostadsrätterävenatt och andra
privatbostäder, innebär påtagligadärför ocksånackdelar fördelningspo-ur
litisk synvinkel.

Dessa överväganden talar för inlåsningproblemet medatt bör lösas
enklare och definitivtett sätt Samtidigtän uppskov. talarmera genom

målet basbreddning, vilket i sin måletmotiveras lågaom tur av om
marginalskatter och likformig beskattning, för icke obetydliga skatteuttag
vid fastighetsförsäljningar. vårVid riktpunkt givet totalt skatteuttagettom
för privatbostäder högre skatteuttag vid försäljningarett förger utrymme

något lägre löpande beskattning, vilket är önskvärt bostads-en och i vissav
mån fördelningspolitiska skäl.av

19.4 Problem vid full beskattning nominellav
reavinst

19.4.1 Privatbostäder

Utgångspunkten således fastigheterär ochatt bostadsrätter skall reavinst-
beskattas utgångspunktmed från nominellt beräknad vinsten utan
uppskov.

Full beskattning nominellt beräknade reavinster skulle emellertidav leda
till mycket högt skatteuttagett vid försäljningar mångai fall. Som exempel
kan nämnas försäljningatt småhusgenomsnittligt påett med prisav ett
460 år000 kr. 1988 anskaffats år20 tidigare för 100 000 kr.som skulle
leda till påskatt 30 % 360 000 kr. eller 108en 000 kr. Vidav ett tre
gånger så högt försäljningspris och anskaffningsvärde, vilket vanligt iär
storstadsområden, skulle uppgåskatten till 324 000 kr.

Så höga skatteuttag inlåsningarmedför och andra snedvridningar som
särskilt för permanentbostäder innebär påtagliga nackdelar för de
skattskyldiga arbetsmarknads-samt och bostadspolitisk synvinkel. Ettur
högt formellt skatteuttag vid försäljningar ocksåkan förhållandevisge
begränsade skatteintäkter påmed tanke därav inlåsningorsakadatt
krymper skattebasen såvälför reavinstbeskattning övrig beskattning.som

Slutsatsen någondetär krävsatt begränsningtyp skatteuttagetav av
särskilt vid försäljning permanentbostäder. mångaEftersom skattskyl-av
diga berörs bör denna begränsning, till frånskillnad nuvarande upp-
skovsregler, utformas på för skattskyldigaett och skattemyndigheter enkelt
och hanterbart sätt.

19.4.2 Näringsfastigheter

De skatteregler föreslås och URF innebärsom generelltav oss att
realiserade värdeökningar beskattas och isätt inkomst-samma samma
slag löpande kapitalavkastning. uppnåsDärmedsom likformighet mellan
dessa två kapitalavkastning.typer En konsekvensav skatte-ärannan att

för ränteutgiftersatsen överensstämmer med skattesatsen för realiserade
värdeökningar, vilket bidrar till likformig beskattning.en
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förvärdeändringarrealiseradegenerella regel börSom följd dennaaven
tillgångarandravärdeändringarrealiseradeliksomnäringsfastigheter

näringsverksamhet.inkomstslagetibeskattasnäringsverksamhetinom
inkomstslagetförliksomkapitalinkomstslagetförSkattesatsen

förhållan-uppår %.30 Dennatillför juridiskanäringsverksamhet personer
måttligt helaskatteuttaglåga till attleder oftast trotsdevis skattesats ett

lågadentidigarediskuterats ärSomreavinsten beskattas.nominelladen
inflationen.implicit beaktakapitalinkomstsla sättför attskattesatsen ettget

uppgår emellertidnäringsverksamhetinkomstFör fysiska avpersoners
socialavgifter tillochinkomstskattsammanlagda skatteuttagetdet genom
applicerasskatteuttag ävenför dettaLikformighetsskäl talar%.43-64 att

eftersomnäringsfastigheter,reavinster förberäknadenominelltför
dennadrasreparationervärdeminskningar och motränteutgifter,

sammanlagda skattesats.
reavinster skulleberäknadenominellt43-64 % förEtt skatteuttag

vid försäljningmånga skatteuttagmycket högti fallinnebäraemellertid ett
inlåsningar ochsådant skapaskulleEtt skatteuttagnäringsfastigheter.av

skattskyldigaför denackdelar samtinnebärsnedvridningarandra ursom
Även fall skullei dettabostadspolitisk synvinkel.närings- ochjordbruks-,

skatteintäkterförhållandevis begränsadeskatteuttagformellthögtett ge
reavinstbeskattninginlåsningar förskattebasenkrympermed tanke att

beskattning.för övrigliksom
skatteuttagetnågon begränsningdet krävsSlutsatsen typär att avav

Förnäringsfastigheter.fysiska attreavinstbeskattninvidäven personersg av
reavinstbeskattningenden fullamedjämförtundvika spänningar av

likformighetsskälallmännanäringsfastigheterjuridiska samt avpersoners
möjligaminstaskesådan begränsning skatteuttagetbör genomaven

innehavstider.särskilt vidfrån beskattning kortafull nominellavvikelse

Fördelningspolitiska aspekter19.4.3

reavinstbe-vidbegränsning skatteuttagetföranförtsDe skäl avovansom
fårnäringsfastigheter vägasprivatbostäder och mot attskattning av

beskattningfulltalar förfördelningspolitiska skällikformighetsskäl liksom
reavinster.nominellt beräknadeav

hushållens förmögenhetstill-delmycketFastigheter utgör stor aven
lågaförhållandevis intehushåll inkomstermånga medgångar samtidigt som

30deunderfastigheternågon Värdeökningarna senastefastighet.äger
Dessaförmögenhetsskillnader.nuvarandeåren tillgrad bidragiti höghar

förförstegofta mycketinnebär bl.a.förmögcnhetsskillnader stortett
tillför ägtfall barnförekommandei enpersoner somsamtpersoner

tillbarnmedperiod jämförtprivatbostad under denna resp.personer
hyreslägenhet.ieller bottbor ensompersoner

lågt vid nuvarandebeskattademycketfastigheterVärdeökningar är
inflationen,medräknasanskaffningsvärdetföljdregler att uppen avsom

följdavdragsgill,ränteutgiften samtnominella ärhela den som entrots att
uppskjutasskattebetalningen kanvilket innebärmedges,uppskov attattav

tidsbegränsning.i princip utan
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frånSkatteintäkterna reavinstbeskattningen egnahem och fritidshusav
uppgår endast till cirka 0,2-1,3 miljarder årligakr. samtidigt densom
nominella uppgårvärdeökningen till 30-60 miljarder kr. vid normal real

inflation.‘prisutveckling %och 4-8
Innehavet näringsfastigheter mycket ojämnt fördelatärav attgenom en

begränsad tillgångarhar ofta betydande denna Dettagrupp typ. utgörav
starkt skäl för principen likformigett nominellatt reavinstbeskattningom

skall tillämpas för fysiskaäven näringsfastigheter.personers
Många tillgångarmed betydande form jordbruksfastigheterpersoner av

och hyreshus lånhar måttligahöga löpande inkomster specielltsamt efter
räntebetalningar. Skattebetalningsförmågan är normalt väsentligt högre
efter försäljning, vilket för förhållandevistalar högt skatteuttagett viden
försäljningar jämfört förhållandevismed hög löpande beskattning.en

Fördelningspolitiska såledesskäl talar för reavinster för privatbo-att
städer och näringsfastigheter beskattas med minimala frånawikclser en
likformig nominell beskattningsprincip.

19.4.4 Enhetlig metod för begränsning skatteuttagetav

Full beskattning nominella reavinster i princip problem förav ger samma
näringsfastigheter för permanentbostäder inlåsningarbesvärandesom -
uppkommer följd skatteuttaget kan bliatt alltförsom högt vid ien av

långaförsta hand innehavstider.
Målen enhetliga överskâdligaoch regler talar för dettaom problematt

löses för näringsfastighetersätt för permanentbostäder.samma Detsom
måletgenerella likformighet diskuterademera fördelnings-samtom ovan

politiska skäl talar för inlåsningproblemet medatt beaktas minstagenom
möjliga frånawikelse likformig nominell beskattningsprincipen även om
detta innebär inlåsningsproblemet inte påatt kan lösas fullt tillfredsstäl-ett
lande i alla fall.sätt

Enligt fråndata 1979 uppgåroch 1983 intäkterna från reavinstbeskattning avegnahem och frtidshus till cirka 0,2 miljarder årskr. i 1989 penningvärde.
Dessa beräkningar innebär underskattning de framtida skatteintäkternaen avvid oförändrade regler eftersom uppräkning medgavsäven för de fyra första
innehavsåren vid reavinstbeskattningen år då1979 de reala priserna sjönksamt
kraftigt under perioden 1979-1983. Enligt mycket överslagsmässigberäkningenkan de framtida skatteintäkterna vid oförändrade regler för reavinstbeskattning

villor uppskattas till 1,3 miljarder kr.av
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privatbostäderför19.5 Regler

kapitalredovisas i inkomstslagetVårt förslag: privatbostäderReavinster för
%.med 30därmedoch beskattas

skattepliktiga vinstendenGrundregeln vinstberäkningenför är att
omkostnadsbelopp.försäljningsintäkt ochmellanskillnadenberäknas som

omkostnadsbe-schablonregelSkatteuttaget begränsas attomgenom en
permanentbo-förfår % försäljningsintäkten70beräknasloppet avsom

privatbostäder.för övriga% försäljningsintäkten40städer och som av

Begränsning skatteuttag19.5.1 av

föreslår imedvi problemetdiskussionen ettMot bakgrund attovanav
möjligaenklastmånga försäljningar lösesvidfall alltför skatteuttaghögt

såväl närings-privatbostäderförtak för skatteuttagetsätt ett somgenom
måletawägning mellanväljsfastigheter. Dessa skattetak attomsom en

målet fördelningspolitiska skälinlåsningar bl.a.undvika och att avom
upprätthålla beskattningsprincip.nominelllikformigen

skillnadenreavinsten beräknasDen grundregelnallmänna att somom
nominellenligtomkostnadsbeloppetförsäljningsintäkten ochmellan en

vidsärskiltfastigheter. Skatteuttagetförbeskattningsprincip tillämpas även
schablonregelemellertidinnehavstider begränsas attlängre omgenom en

får försäljningsintäkten.viss andelomkostnadsbeloppet beräknas som en av

permanentbostäderSkattetak för19.5.2

föreslåsinlåsning förenklingsskälmedFör problemendämpa samtatt av
förmånlig permanentbostäderschablonregel försärskilt attgenomen

Denfår % försäljningsintäkten.70beräknasomkostnadsbeloppet som av
till 30 % försäljningsintäktendärmedskattepliktiga vinsten maximeras av

kapital,% för inkomstslaget30vilket, tillsammans med skattesatsen
försäljningsintäkten.9 %maximeras tillinnebär skatteuttagetatt av

års reduceras20 innehavgenomsnittlig villa ochI exemplet medovan en
%från motsvarande 9till 41 400108 000 kr.skatteuttaget kr. av

uppgår %till 12 i ställetdärmed460 000 Skattenförsäljningspriset kr.
360 000% nominella reavinsten kr.för 30 denav

måletvårnivåpå awägning mellanEtt dennaskatteuttag utgör attom
måletinlåsningar minimalapermanentbostäder ochförmotverka om

Denfrån beskattningsprincip.nominellawikelser likformig nyaen
ytterligare9 SIL och kommenterasintagits i 25 §schablonregeln har mom.

i specialmotiveringen.

permanentbostäderFörenklingar för19.5.3

alternativajämfört medförenklingaravsevärdaSchablonregeln innebär
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metoder för begränsning skatteuttaget vid försäljningarav t.ex.som
uppskov eller uppräkning anskaffningsvärdet. Detta särskildav är viktav
då reglerna berör antal skattskyldiga mångaett stort där ekonomiskaav
eller andra skäl inte anlitar skatterådgivare.

årligVid fastighetsprisökning 4en alternativt 8 % blir förmånligtdet
använda schablonregelnatt för permanentbostäder redan efter en

innehavstid på år10 5 eftersom vinsten enligt schablonregeln dåresp.
understiger vinsten enligt grundregeln. Konsekvensen vinstberäk-är att
ningen blir mycket enkel utföra och kontrolleraatt vid flertalet försälj-
ningar permanentbostäder. Därmed kanav även skattemyndigheterna
initiera förändringar deklarationen förmåntillär för denav skatt-som
skyldige.

Vid fall ligger nära gränsen där schablonregelnsom likvärdigär med
grundregeln får den skattskyldige eller skattemyndigheterna dubblagöra
beräkningar för undvika rättsförluster.att I flertalet fall detär dock
uppenbart schablonregeln förmånlig.att är mera

Eftersom schablonregeln för permanentbostäder förmånligär änmera
grundregeln redan förhållandevisefter kort innehavstid dåen och skatten
uppgår till 9 % försäljningsintäkten påminner de föreslagnaav reglerna om

omsättningsskatt. En viktig skillnaden dock skattenär aldrigatt överstiger
%30 den faktiska reavinsten. Därmedav kan skatten vid försäljning av en

privatbostad inte överstiga skatten vid motsvarande försäljning t.ex.av
aktier eller skuldebrev. En konsekvens det inteärannan uppkommeratt
skatt vid försäljningar där det föreligger faktisk förlust.en

19.5.4 Skattens andel nominell vinstav

De föreslagna reglerna innebär skatten alltidatt minstutgör 9 och högst
%30 den nominella reavinsten förav permanentbostäder. Vid mycket

korta innehav grundregelnär förmånlignormalt schablonregeln,änmera
varvid uppgårskatten till 30 % den nominella vinsten. långaVid innehavav
blir schablonregeln normalt förmånlig, vilket leder tillmera skattensatt
andel vinsten reduceras till lägst 9 %.av som

En relaterad mindre önskvärd konsekvensmen schablonregeln ärav att
skattens andel den nominella vinsten förhållandevisblir lågav vidäven

prisökningarstora inte beror lång innehavstid.som Om priseten t.ex.
permanentbostad fördubblas såen maximeras skatten till 9 % av

försäljningsintäkten eller 18 % vinsten prisökningenävenav sker inomom
några år så vinsten i huvudsakatt vinst.utgör realen

19.5.5 Bosättningskrav för förmånlig schablonregel

Som nämnts medges för närvarandeovan uppskov med reavinstbeskattning
permanentbostäder. Avgränsningenav sker därvid krav denattgenom

skattskyldige skall ha varit bosatt fastigheten under minst detre av
åren.femsenaste
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förhållandevis lång bosättningstid kan sättKravet ett attses somen
fastighetensigskatteplanering i form bosätterförebygga ägarenattav

erhålla reavinstbeskattningen.medföre försäljningen för uppskovattstrax
inlåsning underuppkommergränsdragningEn med dennanackdel är att

kvalifikationsåren själva uppskovsregelnföljdde trots atttre som en av
inlåsning. skattskyldige iOm den bottundvikasyftar tillregeln att

så mångatvå år skattemässiga skäl förfinns det i fallfastigheten i attt.ex.
år.åtminstone ytterligareformellt bo kvar ett

inlåsningarMålet bosättningskravetförförebygga talar attattom
kringgås.år risk för reglernatill detta kan skereduceras när attutanett

kringgående bosättningförebyggas kanbörSom exempel nämnassom
år mycket lönsamtförsäljningen, vilket kanfritidsbostad förei ett varaen

skatteskuld. Ettlatentskattemässigt det förekommer annatstorenom
skatteskuld säljas tillmed kanfastighet latentexempel är storatt en

närståendenärstående lågt utnyttja denpris, varefter den kantill ett
förmånliga permanentbostäder redan efterschablonregeln försärskilt ett

bostadspolitiskaårs bosättning. fördelnings- ochfaktisk formell Aveller
förmånliga efterschablonregeln inte heller tillämpasdenskäl bör en

erhållitsprivatbostadformellt boende itids faktiskt ellerkortare somen
pris.marknadsmässigtkö till ickeettgenom

förmånligaföreslår med skattetakVi den schablonregelndärför ettatt
får i privatbostaden i% skattskyldige varit bosatt9 tillämpas denom

dåår skattskyldige inteförutsättning innehavstiden denminst under attett
år bostadenunderstiger ochvarit privatbostadenbosatt attett

två förutsättningar intemarknadsmässigt pris. Om dessaanskaffats till ett
ändåfår förmånliga tillämpas denschablonreglenuppfylls den om

minst dei privatbostaden underskattskyldige varit bosatt tre senasteav
åren. SILi 25 § 9 och berörsfem Bosättningskravet regleras mom.

specialmotiveringen.ytterligare i

19.5.6 Fritidsbostäder m.m.

i första handuppfyller dessa bosättningskrav, dvs.Privatbostäder intesom
tid,varit uthyrda under längrefritidsbostäder privatbostädersamt som en

också förenklingsskäl dennaanvända schablonregel bl.a.bör menaven
frånavvikelse full nominellinnebära mindreschablonregel bör en

inlåsningdåför permanentbostäder problemet medbeskattning ärän
Ävenpåtagligt sådana nuvarande uppskovsreg-mindre för privatbostäder.

inlåsning, innebär skillnad i dettajust syftar till motverkaIer, att ensom
permanentbostäder.medges endast föravseende uppskovattgenom

fårföreslårVi anskaffningsvärdet beräknasschablonregel attom somen
uppfyllerförsäljningsintäkten för privatbostäder inte40 % somav

skattepliktiga vinstenför permanentbostäder. Denbosättningskraven
60 % försäljningsintäkten, vilket skattetakmaximeras därmed till ettav ger

%18 försäljningspriset.av
% för8 blir schablonregelnVid fastighetsprisökning 4 alternativten

förmånlig vid innehavstiderfritidsbostäder grundregelnänm.m. mera
år. faktiskaDet innebär därför denminst 24 12 högre skattetaket attresp.
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måstevinsten beräknas oftare för fritidsbostäder förän permanentbostä-
der.

långaVid mycket innehavstider skulle dock schablonregeln normalt vara
förmånlig dågrundregeln, vilket fördelän den faktiskaärmera en

anskaffningskostnaden svårkan särskilt beräkna och kontrolleraattvara
sådanai fall. En fördel med schablonregel tillämpas föratt ävenannan en

fritidsbostäder schablonregelnär kan andraatt ersättam.m. mera
komplicerade mindreoch enhetliga kompletterande beräkningsregler det

Ävendiskuteras återfinnssätt för fritidsbostäderna reglernasom senare.
i 25 § 9 SIL.mom.

19.5.7 Beräkning reavinst för bostadsrättav

Som inräknas bostadsrättsinnehavarensnämnts kapitaltillskott iovan
omkostnadsbeloppet vid reavinstberäkning bostadsrätter. Som exempelav
kan nämnas köpt bostadsrätt för 100 000att kr. ochen person som en
gjort kapitaltillskott 10 000 kr förett bostadsrättsföre-att amortera

lånningens därmed jämställs med köper motsvarandeen person som en
bostadsrätt efter kapitaltillskottet för 110 000 kr. Nuvarandestrax regler

såledesinnebär amortering föreningens skuldatten genomsyn genom av
beaktas.

sådanEn tillämpasbör fortsättningsvisäven börgenomsyn men
någotutformas annorlunda förenklingsskälsätt förett samt attav

skattetaket skall tillämpas för bostadsrätt och hem likvärdigtettegna
Bostadsrättens andel i föreningenssätt. nettoskuld bör därför behandlas

lån följer medsätt egethem vid ägarbyten.ettsamma som som
Den skattepliktiga försäljningsintäkten för bostadsrätt bör därfören

beräknas köpeskillingen för bostadsrätten plus bostadsrättens andelsom av
föreningens nettoskuld vid försäljningstillfället. Omkostnadsbeloppet enligt
grundregeln bör motsvarande beräknas anskaffningskostnadensätt som
för bostadsrätten plus bostadsrättens andel föreningens nettoskuld vidav
anskaffningstillfället. Den skattepliktiga vinsten blir därmed lika med
köpeskillingen minus anskaffningskostnaden för bostadsrätten plus
ändringen föreningens nettoskuld under innehavstiden i principav

vid nuvarandesätt regler.samma som
Av det följersagda bör hänsyn tilläven kostnaden föratt tanu man ny-,

till- eller ombyggnad föreningensavseende fastighet.
Omkostnadsbeloppet enligt schablonregeln för permanentbostäder

beräknas %70 köpeskillingen plus bostadsrättens andel i före-som av
ningens nettoskuld vid försäljningstillfället. Den skattepliktiga vinsten enligt
schablonregeln blir därmed lika %med 30 köpeskillingen plusav
bostadsrättens andel i föreningens nettoskuld vid försäljningstillfället.

Vinstberäkningen blir därmed flertalet medmycket enkel i fall normala
långaoch innehavstider eftersom förhållandenaendast vid försäljningen

behöver beaktas, dvs. kapitaltillskott liksom förbättringar under in-
nehavstiden blir irrelevanta. svårigheterDe praktiska anfördes vidsom
behandlingen tidigare förslag i Ds B 1982:6 Reavinstämnetav
bostadsrätt bör därför kunna bemästras.
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Som exempel kan nämnas bostadsrätt efter permanentboendeen som
säljs för 100 000 kr. varvid bostadsrättens lån uppgårandel i föreningens

200till 000 kr. Den skattepliktiga försäljningsintäkten uppgår då till
köpeskillingen för bostadsrätten plus lånandelen i föreningens
sammanlagt 300 000 Omkostnadsbeloppetkr. enligt uppgårschablonregeln

%till 70 detta belopp eller 210 000 kr. Den skattepliktiga vinsten blirav
90 000 kr., vilket skatt 27 000 Skatten uppgårkr. därmed till 9 %ger en

köpeskillingen för bostadsrätten plus bostadsrättens andel före-av av
lån.ningens

Därmed uppnås skattemässig likformighet jämfört med egethemett
säljs för 300 000 lånkr. där medföljande uppgår till 200 000som kr. Därtill

uppnås skattemässig likformighet mellan den studerade bostadsrätten och
bostadsrätt låndär alla ligger hos bostadsrättsinnehavarenen och köpeskil-

lingen för uppgårbostadsrätten till 300 000 kr.
De föreslagna reglerna för reavinstbeskattning bostadsrätterav ger mera

generellt skattemässig likformighet lånmellan redovisas inom ochsom
utanför bostadsrättsföreningen mellan bostadsrättsamt och övriga typer av
privatbostäder.

De reglerna intagna i 26är § SIL och kommenteras ytterligarenya i
specialmotiveringen.

19.5.8 Reaförluster för privatbostäder

Reaförluster för fårprivatbostäder dras %till 70 i inkomstslaget kapitalav
övrigasätt reaförluster.samma som

Reaförluster för privatbostäder beror emellertid ofta att en
privatbostad förhållandevistill lågtavyttras pris iett samband med att

fårsäljaren hyreslägenhet.överta Vi hyresrätt inte kanen attanser en
åsättas skattemässigt dåvärdeett hyresrätter fårenligt lag inte iavyttras
utbyte vederlag. Samtidigtmot detär emellertid önskvärt undvikaatt
avdrag för i viss mening fiktiva reaförluster sådanai förslårfall. Vi därför

avdrag inte medges föratt reaförluster uppkommersom attgenom
försäljningspriset understiger marknadsvärdet för privatbostaden när
säljaren köpeskillingenutöver direkt eller erhållerindirekt hyresrätt ien
utbyte privatbostaden.mot

6—RlNK2
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närings-förskatteuttagBegränsning19.6 av

fastigheter

inkomstslagetiredovisasnäringsfastigheterförVårt förslag: Reavinster
progressiv inkomst-grundavgiftmedbeläggsoch samtnäringsverksamhet

skatt.
skattepliktiga vinstendenvinstberäkningenGrundregeln för är att

omkostnadsbelopp.ochförsäljningsintäktskillnaden mellanberäknas som
omkostnadsbe-schablonregel attbegränsasskatteuttaget omgenom en

ochförsäljningsintäkten% skillnaden mellanfår 40beräknasloppet avsom
%åren, minus 60femunder dereparationerför senasteutnyttjade avdrag

substansminskningsavdrag.ochutnyttjade skogs-av
progressiv% egenavgifter och70avdragsgilla tillReaförluster motär

inkomstskatt.

Sammanlagt skatteuttag19.6.1

socialafullaföreslår generell regelvitidigare attSom diskuterats omen
Övriga iinkomsterförmånsgrundandeutgå inkomster.föravgifter skall

grundavgiftmedbeläggsnäringsverksamhettjänst ochinkomstslagen en
%22,51 inkomsten.av

vilketoregelbundna inkomster,näringsfastigheterför utgörReavinster
förmåner ATPingår socialaföri underlagetreavinstertalar sommot att

måletförhållande begränsaliksomsjukpenning. Detta attoch om
förreavinstertill slutsatsenförsäljningar ledervid attskatteuttaget

ingå förmånsgrundande inkomster ochi attintenäringsfastigheter bör
22,51 %.grundavgiftentilldärmed begränsassociala avgifteruttaget av
inklusiveuppgår samladedet skatteuttaget% marginalskatt30,8Vid

uppgår sammanlagdadet%. 50,8 % marginalskatt43,5 Vidgrundavgift till
%.59,8 Grundregelntillgrundavgift i ställetinklusiveskatteuttaget om

således tillreavinsten ledernominelladen ettbeskattning helaav
beräknade reavinsten.nominellt43,5-59,8 % denskatteuttag av

reavinstinkomstackumulerad kande särskilda reglernaGenom enom
uppkommit underdenså i princip beskattasdenspridas attut omsom

får000 därmed100 kr.år. övriga inkomsterEn medflera enperson
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skatt motsvarande den pålägre intervallgränsen %43,5 för reavinster upp
till 1 miljon kr. under förutsättning den fårackumulerade inkomstenatt

årfördelas 10 i enlighet medöver diskussionen i avsnitt 36.3.
Om uppgårövriga inkomster till 200 000 liksomän kr.mer om

reavinsten överstiger 10 miljoner liggerkr. skatteuttaget dennära övre
59,8 %gränsen den nominellt beräknade reavinsten.av

Dessa höga skatteuttag fårvid försäljningar bedömas med hänsyn till
förhållandevis lågaden löpande beskattningen näringsfastigheter. Avdragav

medges för såvälränteutgifter sociala avgifter inkomstskattmot ochsom
det skattemässiga ingårrestvärdet fastigheten i den skattskyldigesav
SURV-underlag. Denna åttamaximeras dock till basbelopp förreserv
enskilda näringsidkare, vilket motiverar viss skattelättnad för fysiskaen

jämfört med juridiska där skatteutjämningsreserven intepersoner personer
maximeras detta sätt.

En viss skattelättnad vid försäljningar ocksånäringsfastigheter ärav
motiverad utgångspunkt frånmed den generella riktpunkten ettom

%.2skatteuttag 1,5 % vid real avkastning före skatt 2,4en

19.6.2 Schablonregel för näringsfastigheter

Mot denna föreslårbakgrund vi skatteuttaget för fysiskaatt personers
näringsfastigheter begränsas inte bara utgårendast grundavgiftattgenom

även schablonregel fårutan anskaffningsvärdet i principattgenom en om
beräknas 40 % försäljningsintäkten försättsom av samma som
fritidsbostäder m.m.

Liksom för fritidsbostäder denna schablonregelär normalt mera
förmånlig grundregeln årvid innehavstider årligän 24 %vid 4utöver
prisökning år årlig%och 12 vid 8 upprätthållsprisökning. Därmed normalt

likformig nominell långbeskattning under ganska period i börjanen en av
innehavstiden, vilket innebärbl.a. skatteplanering förebyggs i högatt
utsträckning.

I kombination med nämnda skattesatser innebär schablonregelnovan ett
skattetak 26 % försäljningsintäkten för skattskyldiga med 30 %av
marginalskatt. Om den fårackumulerade inkomsten årfördelas 10över

Om hälften avkastningen %6,4 vid %4 inflation beskattas löpandeav
och så uppgårresterande reavinstbeskattning det sammanlagda skatteut-genom

imätt nuvärde till cirka %1,6 marknadsvärdet %taget vid 30 marginalskattav
och innehavstider på år.25-30
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låga övrigaså med eller normalaförblir detta skattetak relevant personer
milj. kr.försäljningsintäkter högst cirka 1kombination medinkomster i

då uppgår 0,6 milj.till 1—0,4 kr.skattepliktig vinsteftersom maximal
år.år under 1060 000 kr.motsvarande inkomst peren

uppgår %, bliri till 36 vilket50,8 % skattetaket ställetVid marginalskatt
med mycket högamed övriga inkomster ellerför högarelevant personer

försåljningsintäkter.
%. Effektenmellan 26 och 36I övriga fall ligger skattetaket av

26-36 % försäljningsintäkten belysesoch skattetaketschablonregeln av
försäljningsintakten vid försumbart omkost-andelskattens ettatt avav

med den sammanlagdanadsbelopp i fall skulle överensstämmaannat
43,5-59,8 %. Detta illustreras i figur 19:1, där staplarnasskattesatsen

för fastighetstyp.bredd visar marknadsvärdet resp.

vid föreslagnaMaximal skall andel försäljnlngsintäkt deFigur 19:1. som av
vid grundregeln.skatlelaken samt

Procent
59,87:

60 r--.I II II II
504

Grundregeln43.5.
40 367;

307.
30 267.

Närings- Takregeln187620-
fastighet

Fri-92‘°‘ tids
husPermanentbostad-

Miljarder0 . .o 500 1000 kr
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19.6.3 Exempel

Som exempel kan jordbruks- eller hyresfastighet säljs förnämnas en som
milj.1 kr. med försumbar faktiskeller okänd anskaffningskostnad.

Likformig nominell beskattning enligt grundregeln skulle skattge en
435 000 kr. för med 30,8 % marginalskatt efter användandepersoner av
reglerna ackumulerad inkomst, medan skatten schablonregelnom genom
begränsas till 260 000 kr.

För %med 50,8 marginalskatt skulle grundregeln skattpersoner ge en
598 000 kr medan schablonregeln reducerat till 360 000skatten kr.

således opåkalladSchablonregeln likformighetssynvinkelger en ur
på 175skattelättnad 000 238 000 irespektive kr. detta extremfall. Likfor-

mighets- fördelningsskäloch för restriktiv Dentalar schablonregel.en mera
likformighetssynvinkel omotiverade 238 000skattelättnaden kr. förur

belåningmed övriga inkomsterhöga haft hög ellerpersoner som som
kunnat utnyttja hela reserveringsutrymmet fördelningseffek-oönskadeger

Inlåsningsproblemet liksom oskäligtproblemet med skatteuttag förter. ett
inte kunnat utnyttja reserveringsmöjligheten fullt ut t.ex.personer som som

följd åttamaximeringen till basbelopp talar i riktning. Denmotsatten av
föreslagna mångahär lösningen möjliga awägningar i dettautgör en av

avseende.

Skogsavdrag19.6.4 o.d.

Skogsavdrag och andra avdrag för substansminskning innebär intäkteratt
från skogsawerknlng motsvarande blir skattefria. Om avdrag inteoch dessa
beaktas skulle det uppkomma skattemässiga incitament för skattefristarka
avverkning före försäljning fastighet där schablonregeln tillämpas.av en

sådanaFör undvika snedvridningar förbör underlaget schablonregelnatt
%beräknas 40 försäljningsintäkten %minus 60 utnyttjadesom av av

skogs- och substansminskningsavdrag. Awerkningsintäkter 100 000t.ex.
kr. blivit skattefria skogsavdrag och reducerat fastighetenssom genom som

dåmarknadsvärde med 100 000 kr. reducerar omkostnadsbeloppet med
40 000 plus 60 000 kr., vilket den tidigare skattefria awerknings-motsvarar
intäkten.

19.6.5 Reparationer före försäljning

uppgårSkattetaket innebär skattesatsen för försäljningsintäktatt extraen
till 36 %högst medan inkomster till %löpande beskattas med 63 inkl.upp

sådanegenavgifter. En spännvidd mellan skattesatserna förutrymmeger
skatteplanering bl.a. fysisk köpakanattgenom en person upp en
kommunal fastighet med reparationsbehov, dra reparationskostna-stort av

påderna %sammanlagd skattesats till 63 varefter däravmot en upp
följande värdeökning 36 %.beskattas med
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Spännvidden tillräckligt för tillden kan upphov skatteplane-är stor att ge
ring och andra snedvridningar. Schablonregeln därför kombinerasbör med

eliminerarregel den skattemässiga vinsten föreatten som av reparera en
försäljning. praktiska därvidAv skäl kan endast beakta reparationerman

förhållandevis föreslårunder begränsad tidsperiod. Vi därför atten
%omkostnadsbeloppet beräknas 40 skillnaden försäljnings-mellansom av

åren.intäkten och utnyttjade avdrag för reparationer under femde senaste
påverkarReparationer försäljningsintäktenökar med beloppsom samma

då inte omkostnadsbeloppet.
erhållitSom fastighetexempel kan skogsavdrag 100nämnas en som

åren000 kr., för sammanlagt 400 000 kr. under de femreparerats senaste
säljs för 900 000 Schablonregelnoch kr. omkostnadsavdragettsom ger

%40 500 000 000 %kr. 900 minus 400 000 kr. minus 60 100av av
således då000 140 000 Denkr. eller kr. skattepliktiga vinsten blir 760 000

900 000 minus 140 000kr. kr. kr.. Vid omkostnadsbeloppett mer
140 000 måttligakr. enligt grundregeln, dvs. i första hand vid korta ochän

förmånlig.innehavstider, blir grundregeln Vid omkostnads-lägreettmera
långadvs. förstabelopp, i hand vid innehavstider, blir schablonregeln mera

förmånlig den fulla beskattningen försaljningsintakter motsvarandetrots av
reparationsavdragen.

Schablonregeln innebär försäljningsintäktergenerellt att mot-mera
årensvarande reparationsavdragen under de fem blir fulltsenaste

förmånligtbcskattade. Därmed blir det inte skattemässigt göraatt stora
reparationer före avyttring. Vid reparationer och korta innehavstoraen

förhållandevisblir schablonregeln restriktiv, vilket leder till grundregelnatt
sådana uppnåsnormalt användas i Därmedkommer fall. likformigatt

nominell beskattning i de fall där väsentligtdetta fördelningspolitiskaär av
förskäl och förebygga skatteplanering.att

Reaförluster19.6.6 för fysiska närings-personers
fastigheter

föreslåsReaförluster i inkomstslaget %kapital bli avdragsgilla till 70 för
fysiska föreslåsmedan reaförluster bli fullt avdragsgilla utanpersoner

någonkvotering eller begränsning för juridiska endastannan personer som
Frågan dåinkomstslagethar näringsverksamhet. reaförluster förar om

utgångspunkt frånfysiska näringsfastigheter skall medkvoteraspersoners
det gäller fysiska fullteller de skall avdragsgilla medatt personer om vara

inkomstslagettanke det gäller näringsverksamhet.att
föreslårSom reavinster för näringsfastigheternämnts beläggsattovan

med endast grundavgift för begränsa vid försäljningar.skatteuttagetatt
Reaförluster efter kvotering emellertideventuell bör dras fullamotav
egenavgifter, eftersom skattskyldiga och skattemyndigheter i fallannat
måste sparade underskott reaförluster övrigaberor ochseparera som
i förvärvskällan sparade underskott, varvid kvittningsreglerna skulle bli

frånvarokomplicerade.mycket Vid kvotering skulle skattelättnaden förav
förlust överstiga skatten för vinstmotsvarande för näringsfastigheter.en en

Detta förstärka faktiskaskulle den asymmetri uppkommer attsom genom
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uppskjutarealisera förluster snabbt ochskattskyldiga väljakan attatt
realiserandet vinster.av

målet faktisktillMot bakgrund med hänsyn ändenna samt om snarare
föreslår närings-för fysiskasymmetri vi reaförlusterformell att personers

för% före beräkning underlagfastigheter med 70 draskvoteras samt avav
socialavgifter.

för juridiskaobegränsade avdragsrättenSkillnaden jämfört med den
till fysiskamotiverad med hänsynnäringsfastigheter ävenär attpersoners

får vid beräkningjuridiska tillämpa schablonregelinte en avmen personer
den skattepliktiga reavinsten.

Gränsdragning mellan näringsfastighet och19.7

privatbostad

Inledning19.7.1

såvälPrivatbostäder i inkomstslaget kapital avseende löpandebeskattas
Småhus bostadsrätterbeskattning reavinstbeskattning. eller hyrssomsom

rörelseliknandc former liksom övriga fastigheter beskattasunderut
såvälinkomstslaget näringsverksamhet vid löpande beskattningdäremot i

frågorEn hithörande behandlats ireavinstbeskattning. del har ävensom
avsnitt 18.2.

användningBlandad byggnad19.7.2 av

förenklings- byggnad redovisas antingen iAv och kontrollskäl bör en
i inkomstslaget näringsverksamhet medinkomstslaget kapital eller

utgångspunkt från användningssättet.det övervägande
Om näringsverksamheten för hyrehus däröverväger, t.ex. ett ensom

så iredovisas alla intäkter och kostnaderlägenhet bebos ägaren,av
fårnäringsverksamhet samtidigt värdetinkomstslaget ägaren tasom upp

förmånskattepliktig vid nuvarandebostaden sättav som en samma som
regler.

Om privatbostadsdelen för villa där mindreöverväger, änt.ex.som en
hälften läkarmottagning, i avsnitt 18.2,används bör angettssom som

såvitt sådanaföravdrag ske, byggnaden, kostnader kan sägassomavser
rimligomedelbart betingande näringsverksamheten inklusive envara av

andel villans uppvärmningskostnader o.d. Av enkelhetsskäl börav
byggnaden i övrigt behandlas privatbostad i sin helhet, dvs. 1som en

utgårfastighetsskatt för hela byggnaden, 2 hela reavinsten redovisas i
%,inkomstslaget kapital med skattetak 9 eller 18 3 värdeminsk-ett

näringsidkarensningsavdrag medges och 4 byggnaden inräknas inte i
SURV-underlag.

Den innebär ränteutgifter skatteeffektsistnämnda regeln att ger en
% näringsverk-motsvarande cirka 30 de redovisas i inkomstslagetäven om

samhet räntekorrektion reserveringsutrymmeteller attgenom genom
länDärmed särskilda skallreduceras. krävs inga regler hur och räntorom

fördelas inkomstslagen vid blandad användning byggnadmellan av en
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utöver nuvarande generella regler för fördelning lån ochmera av
ränteutgifter.

19.7.3 Blandad användning fastighetav en

Om fastighet inkluderar byggnad används fören ellerägarensen som
närståendes boende medan fastighetenresten används inom närings-av
verksamhet, jordbruksfastighet mangårdsbyggnadent.ex. där bebossom en

bör klyvningägaren, ske enligt förslaget i avsnitt 18.3.av Därvid bör
anskaffningskostnad lånoch fördelas mellan privatbostad och näringsfastig-
het normalt med ledning taxeringsvärden vid anskaffningstillfället.av
Denna påverkarfördelning bl.a. underlaget för avskrivningar samt
reserveringar. Vid försäljning beräknas reavinst dels för näringsverksam-
hetsdelen och dels för privatbostadsdelen, varvid försäljningsintäkten
normalt bör fördelas med ledning taxeringsvärdeandelar vid försäljnings-av
tillfället.

I undantagsfall åsattakan taxeringsvärden så missvisande attvara annan
fördelning bör godtas avseende anskaffningskostnad, lån och försäljningsin-
täkt. Den fårskattskyldige då visa fördelningatt bör göras.en annan

En konsekvens dessa regler förmånligadetär skattetaketatt 9 %av
även gäller för permanentbostäder inom jordbruksfastighet. Enen
jordbrukare säljer sin jordbruksfastighet för flytta till villasom att elleren

får såledeshyresrätt skattetak 9 % försäljningsintäktenen ett förav
permanentbostadsdelen 26-36 % för övrigsamt försäljningsintäkt. Om
permanentbostadsdelen uppgår25 % dåutgör skattetaket till i genomsnitt
22 % den totala försäljningsintäkten vid 30,8 % marginalskatt.av

Övergångl9.7.4 från näringsfastighet till privatbostad

I detta delavsnitt föreslås regler för behandling byggnad ellerav en
fastighet övergår från näringsfastighetatt tillsom bli privatbostad.vara att
Som exempel kan nämnas trebostadshus övergårett till bliattsom ett
enbostadshus sammanslagning lägenheter mangårds-genom samtav en
byggnad där flyttar in gårdenägaren efter det varit utarrenderad.att

När näringsverksamheten upphör inventarier behållsoch för privat
användning sker normalt uttagsbeskattning utgångspunktmed från
skillnaden faktisktmellan värde och skattemässigt restvärde för berörda
tillgångar. sådanEn regel svåremellertidär tillämpa fulltatt närut en
näringsfastighet övergår till bli privatbostad bl.a.att med hänsyn till
värderings- och likviditetsproblem.

Frånvaro uttagsbeskattning åskulle andra sidan leda till alltförav stora
snedvridningar möjligheter till skatteplaneringsamt bl.a. detattgenom -
liksom vid nuvarande regler skulle skattemässigt lönsamtvara att-

hyreshus före övergång frånett hyres-reparera till bostadsrätt.en
Vi föreslår denna bakgrundmot mellanting innebärett uttagsbe-som

skattning beloppett motsvarande utnyttjade reparationsavdragav under de
årenfemsenaste under innehavstidensamt utnyttjade värdeminsknings-,
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reavinstbeskattninandra bstansminskningsavdrag. Liksom vidskogs- och su g
näringsfastigheter redovisas i inkomstslaget näringsverksamhetbeloppetav

med grundavgift progressiv inkomstskatt.och beläggs samt
återförsGenom avskattning värdeminsknings-, andradenna skogs- och

övergårsubstansminskningsavdrag fastigheten eller byggnaden tillnär att
bli privatbostad. Dessa avdrag därmed inte vid framtidabehöver beaktas
reavinstbeskattning, vilket innebär förenklingar. Det uttagsbeskattade

årensbeloppet fem utnyttjade reparationsavdragmotsvarande de senaste
därmed framtida reavinst-läggs till omkostnadsbeloppet och kan reducera

skatt.
För undvika oskälig uttagsbeskattning krävs därtill regelatt attomen

såuttagsbeskattningen omkostnadsbeloppet efter uttagsbe-nedsätts att
övergångstillfäl-inte överstiger fastighetens vidskattningen marknadsvärde

let.
också så reavinstbeskattningAv likformighetsskäl krävs karenstid atten

kapital vidsker i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget
övergång.försäljning Skillnaden betydande,efter i skatt kanstrax varaen

från % %vilket 26-36 till 9 vidbelyses skattetaket reducerasattav
övergång från %näringsfastighet till permanentbostad till 18 vidoch
övergång Denna skatteskillnad motiverartill privatbostad. storaannan en
förhållandevis lång såkarenstid blir skattemässigt alltfördet inteatt

mangårdsbyggnadenförmåattraktivt arrendatorn lämna elleratt attt.ex.
slå ihop i före försäljning.lägenheter trebostadshusatt ett en

föreslårVi därför reavinstbeskattning i inkomstslaget närings-skeratt
årförsäljning inom fem efter byggnad ellerverksamhet vid det att en

övergått frånfastighet näringsfastighet till bli privatbostad.att attvara

Övergångsregler19.8

föreslår således beskattning den nominellaVi grundregeln helaatt om av
reavinsten med schablonregel omkostnadsbeloppetkompletteras atten om
får beräknas 70 % försäljningsintäkten för permanentbostäder ochsom av
40 % försäljningsintäkten övriga fastigheter Dessaför och bostadsrätter.av
regler i kombination med för inkomstslagen kapital ochskatteuttagenger
näringsverksamhet 9 % försäljningsintäkten förskattetakett av

18 % försäljningsintäkten för privatbosta-permanentbostäder, andraav
%der 26-36 försäljningsintäkten för näringsfastigheter detsamt av

illustreras i figur 19:1.sätt som
mångaDe föreslagna innebär i fall reavinstbeskatt-reglerna skärpten

frånvaroVidning för fastigheter jämfört med nuvarande regler. av
övergångsregler januari 1991särskilda försäljningar efter den 1skulle strax

före dagofta leda till väsentligt skatt försäljningar dennahögre än straxen
Detta fördelningspolitisktde sänkta skattesatserna. skulle skapatrots

skatteanpassning i form tidigarelagdagodtyckliga effekter samt av
återköp före denförsäljningar skattebetingade försäljningar 1ochsamt

Sådana övergångseffekter möjligt undvikasjanuari 1991. bör genomom
övergångsregler.särskilda
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Omfattande och tidsmässigt övergångsreglerutsträckta åinnebär andra
sidan komplikationer måletstrider enkelt och enhetligtmotsom ettom
skattesystem.

Mot denna föreslårbakgrund övergångsregelvi omkostnads-atten om
beloppet vid försäljning fastighet den 31 december får1999senastav en
beräknas det omkostnadsbelopp skulle gällt vid försäljning densom som
31 december 1990 dåenligt gällande regler minus därefter utnyttjade
värdeminsknings-, skogs- och substansminskningsavdrag.

För bostadsrätterna övergångsbestämmelsernahar anknutits till viss
andel den skattepliktiga vinsten. För bostadsrätter, innehafts minstav som

år,fyra beskattas 25 % vinsten med årskattesats %43-72 1989,av en
motsvarande skatt 12-18 % reavinsten. Andelen för denen av
skattepliktiga vinsten enligt grundregeln bör höjas successivt ungefär som
vid den övergångentidigare till evig reavinstbeskattning bostadsrätter.av

föreslårVi därför den skattepliktiga andelenatt anskaffats före densom
januari1 1989 beräknas 60 % årreavinsten år1991, 75 % 1992som av

år90 %och 1993. För reavinsterstörre ökar därmed skattens andel av
vinsten vid längre fråninnehavstider år18 % år1989 och 1991 till %22,5
år år1992 %och 27 1993, långsiktigavarefter den nivån uppnås30 %
år får1994. Därtill schablonregeln åranvändas fr.o.m. 1991 vilket leder till

lägre mångaskatteuttag i fall.ett

Övriga19.9 förenklingar

19.9.1 Avskaffade alternativregler

Nuvarande regler för reavinstbeskattning innehåller alternativregeln att
anskaffningsvärdet får beräknas 150 % taxeringsvärdet årför 20som av
sedan för fastighet innehafts år.i får20 Därtillän anskaff-som mer
ningsvärdet beräknas 133 % taxeringsvärdet året före dödsfalletsom av

erhållitsfastigheten Dessa alternativreglerom underlättargenom arv.
vinstberäkningen anskaffningskostnadennär osäker ellerär okänd.

Även här föreslagna schablonregler fyller denna funktion deattgenom
kan tillämpas anskaffningskostnadennär osäker ellerär okänd. Schablon-

förregeln såpermanentbostäder förmånligär den regelmässigtattpass
kommer tillämpas förutom vid mycketatt korta innehavstider.

Bl.a. för inlåsningarundvika ochatt godtyckliga föreslårgränsdragningar
nuvarande tidsgränser avskaffas vidatt reavinstbeskattning änannatav

fastigheter. Detta talar ZO-årsgränskvarvarande vidmot reavinstbeskatt-en
ning fastigheter.av

Mot denna bakgrund måletmed hänsyn till enkla,samt enhetligaom
överskådligaoch föreslårregler nuvarande alternativregler föratt

beräkning anskaffningsvärden avskaffas och med föreslagnaersätts härav
schablonregler.
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reparationervärdehöjandeföravdrag19.9.2 Begränsat

för ochkostnaderinte baraNuvarande regler innebär att ny-, om-
får iinräknasreparationervärdehöjandetillbyggnad s.k.ävenutan
fritidshus ochreavinstbeskattning egnahem,vidomkostnadsbeloppet av

bostadsrätt.
kontrollproblemgränsdragnings- ochbesvärandeDessa innebärregler

såväl särskilt för reparationerskattemyndigheterskattskyldigaför somsom
långt i tiden.ligger tillbaka

långt tidentillbaka ireparationer liggerför värdehöjandeAvdrag som
också till del kanifrågasättas dessa reparationereftersomkan stor ses som

reparationer undermotsvarande förbrukadelevnadskostnaderpersonliga
lång mellanliggande tidsperiod.en

för värdehöjandebegränsade avdragEn ytterligare aspekt är att repara-
föreslagna schablonreglereffekter vid härleder till oskäligationer sällan

förändå % försäljningsintäktenmaximeras till 9eftersom skatteuttaget av
övrigaförsäljningsintäkten för18 %permanentbostäder och till av

privatbostäder.
målenmed till de allmännaMot denna bakgrund hänsynsamt om

förebyggande skatte-begränsade avdragbasbreddningar samt avgenom
fårföreslår reparationervärdehöjandeskattefusk viplanering och att

för deför privatbostäder endastomkostnadsbeloppetinräknas i senaste
årunderåren beloppetförsäljningstillfället och endastfem före ettom

5överstiger 000 kr.
förändringarfrån innebär förslaget ingaBortsett den beloppsgränsennya

om- sådana kostnader börtillbyggnader, dvs. ävenavseende ochny-,
privatbostäderförinräknas i omkostnadsbeloppet närfortsättningsvis

grundregeln tillämpas.
återfinns 525 och 26 §i § 4De aktuella delarreglerna i mom.nunya

SIL.mom.



.’: ~

‘.:}:‘n:~:tza;;s.;.m:s-msasm‘. j ma‘
sänkt: Åxa-ánsâyxsåkaaángasåmmmrzdçárL ågüäékf;ä.tänézziågggâläls%ñigtx::}z-‘K1§J~1.7€§:%‘§gwt -3;;;,.;mW’¢mv. Mdm m 1cotusn1sozi.M.xws:.,.anâitas 1:§dwqi:,,:monaTé Mv ~Mmáésmnä1

rcsxmxgxzzasgmfi ’Tmagert ,vid-
.ákVnás-msza 1¢:5}‘:Ct.:3’i1:&#39;uraé;?1z‘5¢*‘iigggfi gamingsicuifae:m: .-LIgm: Öåümesa.M åfagxagfiiwwmwflwaiemnxmas- .,§@Mi:§%§$§§é‘43a%.aM~3*wax:-L W

€i:i,2.y1%i;‘?s2‘533i€£’-:z:;‘a$W saw Müüiiáåüååábâñiâåvfiüååâåâ iâsäáämüiiêlfâfå
ska:ii:grxg$z4%§¥$‘5s’t§z;41fi’55E3§§:33z£3§§éafi§‘fi5§s~Ff?§:.%?fl9§§£?§H‘§¥§fififlipfimfl-ij:i§tiäa:fåfä

a§mmgs4MV%1é¢m££%s@wamasszmv2e¢£gwmfiasymâø, m
53351319?xm2geckr:m%x$r;1$änA

iámttásçáåâüâg aimwkngütmåäâñiigâwgruiâáåmâtâåiâäfüüf .na3’é4.$§‘1%§i—§££5%%§§P2i®% ‘ VV
::~w,z~g:1—:4§41m£74.i¢$§g;{a1s‘vw .‘:an

.,.-. .a;r2§%irHi7§9x:r§1;n.vZ5’§sq Ä ~J:zrzssmâmäe::är9a ma.w.
ciinäma ma zmxezzáexxgçåeâazriängte mäfrån 323 ezzwräx

á
xrmusxzmam;;:éii€§fi#z$g;i§§z:%i§5%s%me£?2:.§§%%§§v§tes;

rZ:’%,§£@fi%$13Fi97abflfltfidfimfiv 1.5585103:Ãâcaåawtzag 331473-15icrttiiáágrá Wä
:smutsa: ;m menus a:;nmms:sac$~:qZI43fi:a2;,qoIndab3v ..
§3ggvf0;fmfn§:.VÖvriga;.i3 M ü-

A
V7 nuvwgméam rkgåcr :n:i

TljrIJ;i$f{i§f,§{’§ird8I Afå: Tm::‘§iit.’z::3.5 §50 éir,-F3‘..1i$§§liX,åÃi,14.3.å3Y.229mm ma...aw
sauåáåvâüciümmvøêáâlffazeiighasxför T é

;:;;eax¢r§ag.~zvgmm’m54s;mr;1s:jtgyerakmgazm:sns;1:{§,3A% fig-as§.¢—3:mi$€.‘1§‘§§§,§.;:,¢,i§3:£
Ci‘§i§%i,R§g‘gf‘%ff1O3%.;¥¥éi;{7§!V‘f:mxz£giay:2’n‘::’x masa avtar agg: e

mumçgmgeu ‘%zJ:.+.2:s.::};anam~;mr:;:.s :gsm
å;Äarmhü§fâi{8iag§3ä iyimsrx‘§$l%§¥n§sgetisan-saxsyregwvr:.

kassgaiiâiámpsára .amskaffmssgske:§:g$ézi1¢finär är
fm,:§53:mrzneusâxüxskâädgzzregna. fesrmm, 5sm magic

forumenfjaâigfiiüâinipüskamma.: myâçkei-.ix:w1::::väx;5 ma‘,-‘F,
A attsssusâaaünmimêâaüirxgásfaxøtréâgáxüeyak f.i‘é,‘§ss.{¢$§i£.irvaaax
.,Mi;2iTi;i§1i3.1é??i€}i3a::Llgifiglffifiwi‘awkaiimsvm szatmé-:2Gav j amgm
‘7lfamg;;gqmrJe:z:a:xamvrrm: b..s:am~sm., :¥..§¥-§RTzaj;iW:.k°fi¢—$‘ér:t:...‘:a‘-:.lI;‘~féii‘mr:~‘1:ftév4~.‘. A

trängas:gaszsçgnxçaer.yL ;:%;§z;$;§,zx‘¥6£kI.§mxx,za,§;akgrun§3Vjs.m::z~§ag§ räkáeáfáiâêágáågpâ:mig: :m:
H;1‘.3I’va3’}.‘vE§§f‘¢’;V-l‘:ll$é&#39;§4&#39;.&#39;3&#39;~5:f§;i‘¥fr‘:n2. rmfegis: Jn;anskamxvizsgsxsacxáázg:’ber;xz:1;;:za~g‘,av åvâkafiüs nth

m}3¥3:aE:visc:zx2,1egktr.



1989:33SOU

aktier,Reavinstbeskattning20 av

optioner m.m.

Inledning20.1

1980-genomgått underförändringarharmarknadernaDe finansiella stora
harinstrumentmängdkraftigt,expanderatMarknaderna hartalet. nyaen

ellerbegränsatsfinansmarknaderna harregleringarnaochintroducerats av
vidare lettaktiemarknaden harframför alltKursutvecklingentagits bort.

värdestegringsvinster.till stora
reavinsterbeskattningförreglernamedförtUtvecklingen har att av

delvisemellertidDessa regler harfått betydelse.värdepapper stor
råder Följdeni dag.förutsättningar deandra änunderkonstruerats som

i denBristergivit de resultatintebeskattningen avsetts.blivithar att som
finansiellaockså vissaoklarhet hurtilllettlagstiftningen harnuvarande om

vaduppenbartsärskiltvariti flera fallDetta harbeskattas.skallinstrument
värdepapper.aktierelateradereavinstbeskattningengäller av

gällti huvudsakaktier har attreavinstbeskattningenKritiken mot av
krånglig. 20.2.1I avsnittorättvis ocholikformig,beskattningen är

redovisas de20.3.1avsnittoch ii gällandehuvuddragen rättsammanfattas
aktier.reavinstbeskattningennuvarandedenbristerna hosallvarligaste av

sådana värdepapperomfattarvärdepapperReavinstbeskattningen av
delasKapitalmarknaden brukarkapitalmarknaden. uppomsättssom

finnsPå kreditmarknadenriskkapitalmarknad.ochkreditmarknad en
miljarder0001obligationerutestående värdepapper,stock cam.m.,av

Lån privatpersonermellanlån miljarder kr.5001Därutöver finnskr. ca
ingår i statistiken.inte

aktiemarknaden.riskkapitalmarknaden utgörsdelenDen största avav
registreradefondbörsStockholmsPå de vidvärdetaktiemarknaden avvar

frånemellertidDetta innebärmaj 1989.675 miljarder kr. iaktierna ca
marknadsno-deleftersomdubbelräkning,vissförmögenhetssynpunkt enen
övriga aktierVärdetmarknadsnoterade aktiebolag.terade aktier ägs avav

150 miljarder kr.tillkan uppskattas ca
Ägarutredningen fysiska1988:38, 92 uppskattarSOU att personers.

uteståendevärdet% totala25 detår omkring1985 innehade avav
andelarbörsvärdet via%5ytterligareDärtill ägdebörsaktier. ca avman

underminskataktieägandet harandelFysiskaaktiefonder.i avpersoners
årefterytterligareår minskat1987 visar denlång föruppgiftertid och att

börsaktier ochinnehavfysiskadetta kan1985. Med tillhänsyn avpersoners
år 1989. Innehaven150 miljarder kr.tilluppskattasaktiefondandelar avca
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övriga aktier kan uppskattas till mellan 100 åroch 150 miljarder kr. 1989.
Uppgifterna emellertidär osäkra. Reavinstbeskattningen aktier omfattarav
således förmögenhetsmassa i storleksordningen 300 miljarder kr. Enen
bedömning intäkterna från den föreslagna reavinstbeskattningenav av
aktier redovisas i avsnitt 20.8.1.6.

Vid utformningen reavinstbeskattningen utgått frånaktier harav av
mål, återgesantal vilka i Våraett avsnitt 20.3.2. förslag till reavinstbeskatt-

återgesning i avsnitten 20.3.3-20.7. I det avslutande avsnittet 20.8
utvärderas förslagen utgångspunktmed från målen.de uppställda Där

också våraredovisas bedömningar de ekonomiska effekternaav av
förslagen.

20.2 Gällande ochrätt reavinstbeskattning
i utlandet

20.2.1 Gällande rätt

Nuvarande regler skiljer äldre och aktier. Med äldre aktieryngre menas
aktier två årinnehafts i eller dvs. där föregåendesom närmastmer,

fång köp,onerösa byte tvåeller liknande årligger eller längre tillbaka i
tiden. Yngre sådanaaktier innehaftsär två år.kortare tid änsom

Vid försäljning äldre aktier 40 % vinstenutgör skattepliktigav av
reavinst. Vinst uppkommit vid försäljning aktier beskattassom iav yngre
sin helhet.

Reglerna för reavinstbeskattning aktier gäller för andel iävenav
aktiefond, delbevis eller teckningsrätt till aktie, andel i ekonomisk förening
eller i handelsbolag, eller rättighet jämförbar sådanär medannan som
andelsrätt eller aktie. Vidare gäller de vid avyttring konvertibeltav
skuldebrev, optionsrätt eller företrädesrätt till teckning konvertibeltav
skuldebrev eller skuldebrev förenat med optionsrätt.

Förluster vid försäljning aktier tidigare avdragsgilla tillav var samma
andel vinsten skattepliktig, dvs. till 100 % eller %som 40 beroendevar
innehavstidens längd. årFr.o.m. 1989 emellertidär endast 40 % av
reaförluster aktier andra värdepapper,samt andelar eller rättigheter

beskattas enligt aktievinstreglernasom avdragsgilla innehavstid.oavsett
Reaförluster vidareär avdragsgilla endast reavinster lotterivinster.ochmot
Reaförluster inte kan utnyttjas under beskattningsår dådetsom de

fåruppkommer år.isparas sex
Aktier förvärvats fångoneröst vidsom ett beräkninggenom anses av

anskaffningsvärde förvärvade dåden dag bindande överlåtelsenavtal om
träffats. Vid köp det i allmänhet dåär den dag fondnotan daterad.är

Aktier förvärvats fångbenefikt förvärvadesom vidgenom närmastanses
föregående förvärv.onerösa Mottagaren aktierna alltså såvälövertarav
anskaffningskostnad anskaffningstidpunkt.som

Aktie kan erhållasäven nyemission, fondemission, split ellergenom
liknande. Den då vanligen förvärvad daganses denvara samma som som
aktie moderaktien grundade tillrätten den aktien. Omsom nya
emissionsrätten aktie slag moderaktienän deavser annatav anses nya
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teckningsdagen.förvärvadeaktierna dock vara
överlåtelse. Vid blandatendast vidReavinstbeskattning utlöses onerös

denbenefik, tillämpasdelvisöverlåtelse ochfång, delvisdvs. onerösärsom
15.5.avsnittdelningsprincipen,s.k. se

Yngre aktier

till grundverkliga vinsten läggasdenaktier skallVid försäljning av yngre
någontillåtet schablon-användasåledes inteDetför beskattningen. är att

verkligaMed denskattepliktiga vinsten.denbestämmandetregel vid av
anskaffningskostnaden ochförstås medförsäljningspriset minskatvinsten

Anskaff-avyttringen.förvärvet ochsamband mediandra kostnader
med hänsynberäknasförvärvet skallförinkl. kostnadernaningskostnaderna

underliknandeellerteckningsrätterdelförsäljningaremissioner ochtill av
0.d. blirdelförsäljningaremissioner,antaletinnehavstiden. Beroende

komplicerad.mindreelleranskaffningskostnadenberäkningen merav
framaktier räknasvid försäljningenFörlust uppkommer av yngresom

vinst.sättsamma som

Äldre aktier

aktieräldrevid försäljningen ärförlustvinst ellerBeräkningen meravav
förmetoderolikaanvändaskattskyldigeDen kankomplicerad. tre

i vissdessa metoderEftersomanskaffningskostnad.aktiesberäkning av en
med de reglersinsemellan ochkombineras ävenutsträckning kan som

många. De metodervalmöjligheternaaktier blirför tregäller somyngre
genomsnittsberäkning, schablon-använda sigskattskyldige kan ärden av

övergångsbestämmelserna.ihjälpregelregel och en
finnsaktierför äldreförlustvinstför beräkningHuvudregeln resp.av
skallbestämmelseKL. Enligt dennatill 36 §anvisningarnai punkt 2 b av

genomsnittligadenaktieranskaffningskostnad för äldre tas uppsom
denslagsamtliga aktierföranskaffningskostnaden somsammaav

beräknasanskaffningskostnaden ettEnligt praxis skallavyttrade. som
iskillnadernabolagolika serier igenomsnitt för aktier omsammaav

anskaffningskost-små. genomsnittligaExempel hur denmarknadspris är
20.6.i avsnittredovisasnaden skall beräknas

genomsnittsberäkning äventillämpa reglernaDet möjligtär omatt om
Har deninte känd.samtliga aktieranskaffningskostnaden för ärden exakta

arvlåtarensuppgiftaktier och saknarvissaskattskyldige ärvtt.ex. om
anskaff-ändå sannolikthan kanskeanskaffningskostnad kan göra att

får då tillläggasuppgått Detta beloppvisst belopp.tillningskostnaden ett
aktierbåde äldre ochvinstberäkningen. Den hargrund för avyngresom

får aktier han skallvälja vilkadel democh säljerslag ansesen avsamma
sålt.ha

föremål för liknandebörs ellernoteradeFör äldre aktier ärsom
får anskaffningskostnaden bestämmasaktiernotering marknadsnoterade

erhållit förskattskyldige25 % denvadtill belopp motsvararett avsom
% vinsten40avyttringen. Eftersomförför kostnaderaktien efter avdrag av
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skattepliktig vid försäljningär äldre aktier blir den skattepliktigaav
reavinsten därmed 30 % ncttoförsäljningspriset. Den skattskyldige kanav
använda denna metod han känner tilläven den verkliga anskaffnings-om
kostnaden.

Vid beräkning frånreavinsten enskild försäljning måste antingenav en
genomsnittsmetoden eller schablonmetodcn såledestillämpas. Det inteär
tillåtet sådanti fall använda någragenomsnittsberäkning såldaatt för deav
aktierna och schablonregeln för de övriga. Däremot tillåtetdet vidär att
successiva delavyttringar frånbyta metod schablonmetoden till genomsnitts-
metoden och omvänt.

I anvisningspunkten 2 b till 36 § KL finns i femte och sjätte stycket
regler termins- och blankningsaffärer och switchrätt rättom attom
omplacera utländsk aktie i utländsk aktie.annan

åttondeI stycket anvisningspunkten genomsnittsmetodenav attanges
skall tillämpasäven konvertibla skuldebrev och optionsrätter som

Ärtvå årinnehafts i sådanaeller längre. konvertibla skuldebrev marknads-
fårnoterade schablonmetodenäven tillämpas. Sistnämnda regel gäller även

för äldre optionsrätt, utfästsrätten bolag aktier vid avyttringenom av vars
optionsrätten föremål förär marknadsnotering.av
I nionde och tionde styckena nämnda anvisningspunkt finns reglerav om

vad skall anskaffningskostnad för vissasom finansiellaanses som
såsominstrument företrädesrätt till teckning konvertibelt skuldebrev,av

skuldebrev förenat med optionsrätt m.m.
För aktier förvärvats den 1 april 1971 eller tidigare finns därtillsom en

hjälpregel enligt vilken anskaffningskostnadcn för marknadsnoterade aktier
och andelar i aktiefonder får bestämmas till 23 deklarationskursen denav
31 december 1975. För fårövriga aktier anskaffningskostnadcn beräknas
till 34 deklarationskursen den dagen. I-Ijälpregeln finns intagenav i
övergångsbestämmelserna årstill 1976 reavinstregler. Det värde som
erhålls med hjälpregcln används sedan i stället för den verkliga anskaff-
ningskostnaden vid beräkning den genomsnittliga anskaffningskostnadcn.av
Om hjälpregcln används behöver den inte tillämpas aktieralla av

slag förvärvats den 1 april 1971 eller tidigare.samma Densom skattskyldi-
alltsåkan välja tillämpa regeln vissa utgåatt äldre aktier frånge och

den verkliga anskaffningskostnadcn för övriga äldre aktier slag.av samma

Övriga bestämmelser

Enligt 35 § 3 första fårstycket KL avdrag med högst 000mom. göras 1
frånkr. den skattskyldiges sammanlagda reavinst aktier underyngre

beskattningsåret. Den sammanlagda reavinsten alltsåberäknas efternetto,
avdrag för eventuella reaförluster.

I andra stycket lagrum finns motsvarande bestämmelse förav samma en
äldre aktier. Avdraget årsfr.o.m. 1987är taxering 2 000 kr för beskatt-
ningsåret.

I tredje stycke finnsmomentets den s.k. strukturrationaliseringsregeln.
Den innebär regeringen kanatt medge befrielse frånhelt eller delvis
reavinstbeskattningen äldre aktier beskattning kan hindraav antasom
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från synpunkt.önskvärd allmänstrukturrationalisering ärsom
% vinsten i fallendast 40gällerEnligt fjärde stycke attmomentets av

tvångsförsäljning för förvärvetskattepliktig, tidpunktenär oavsett avav
aktierna.

ifastighetsförsäljningar harskatteundandragande vidFör hindraatt
säljs viafastighetför det falletsjätte tagits in bestämmelsestycket att enen

bolag.ett
Innebörden regelnvinstbolagstransaktioner.Sjunde stycket s.k. avavser

erhåller aktieavyttringenskattskyldige vidden köpeskilling denär att av en
Bestäm-sådant skattepliktig reavinst.i bolag i sin helhet utgöraett anses

vinstmedel i bolagetobeskattadeavyttringen finnsmelsen gäller det vidom
överlåtitstillgångar före avyttringenföljd delen desstill störreatt avavav

aktierna.
åttondeaktieöverlåtelser i styckets.k. internaBestämmelserna om

vinstskattepliktigköpeskillingen även närmedför hela utgöraatt anses
överlåts fåmansbolag, vilket säljarenfåmansbolag itillaktier i ett annatett

närstående aktier.eller honom ägerperson

aktier i utlandetReavinstbeskattning20.2.2 av

reavinstbeskattningenredogörelse föravsnitt kortfattadI detta lämnas en
Sådana hanågra ändringar kanSverige.i andra länderaktier än somav

tid beaktats.under harskett senare

Danmark

aktieägare.andraskiljer huvudaktieägare ochDen lagstiftningendanska
medtillsammansellerhuvudaktieägare denSom som ensamanses

%50närstående 25 % aktiekapitalet, ellerminst änäger avmerav
röstvärdet i bolaget.

innehaftsaktiernaföljande. HarFör huvudaktieägare gäller i stort sett
inkomst.år vinstenden nominellatid beskattas helakortare än tre som

förluståret ochvinst slag underFörluster draskan bara mot av sammaav
förlustenåren. skerBeräkningen vinstenföljande femde närmast av resp.

principen medFIFOenligt aktie-för-aktie och först-in-först-utmetoden
utgångspunkt. Har aktierna längreanskaffningskostnaderverkliga ägtssom

år %50 vinsten10, 20, 30, 40 eller närtid medges avdragän tre ett av
år medgesVidareägartiden 6 7 och däröver.varit ettresp.

fyraårsperiod. Vinstberäkning-65 000 DKK undergrundavdrag högst en
innehav.principer vidsker enligt kortasamma somen

intevinstenFör aktieägare huvudaktieägare gäller ärandra än att
åår. Eventuell förlust kaninnehafts i minstskattepliktig aktierna treom

årtidaktierna innehafts kortareandra sidan inte dras Om änheller treav.
enligt aktie-Vinsten beräknasskattepliktig.hela den nominella vinstenär

aktier i bolagskattskyldige fleraför-aktie Har denmetoden. samma
fråga aktierförutsättning dettillämpas FIFO-principen, under äratt om

tidaktier innehafts kortaremed rättigheter. Förlust än tresomsamma

7-RINK2
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år kan bara dras motsvarande vinster förluståretundermot eller deav
åren.följande femnärmast

Finland

Reavinst aktier innehafts årkortare tid fem i sinän helhetärsom
skattepliktig, under förutsättning den uppgårskattepliktiga reavinstenatt
till högst 400 000 FIM. Vinst aktier innehafts årfem eller längresom

skattefri.är

Norge

Hos den driver näringsverksamhet i aktiebolag beskattas vinst vidsom
avyttring aktierna i bolaget inkomst näringsverksamhet. Dettaav som av
gäller hur andel aktiekapitaletoavsett istor bolaget innehas.av som

fårReaförluster kvittas alla övriga inkomster tioårsperiod.mot under en
För andra aktieägare gäller reavinsten skattepliktigatt är aktiernaom

innehafts år.under högst Ett grundavdrag år får8 000 NOKtre per
göras makar ensamståendeeller med försörjningsansvar.gemensamtav av
För övriga grundavdragetär 4 000 NOK. Reavinst beskattas med en
skattesats 40 %. Förlust kan bara kvittas vinst år.under högst fyramot
Vinst försäljning aktier innehafts årlängre skattefri,änav ärsom tre
medan motsvarande reaförlust inte avdragsgill.är

Australien

Australien har nyligen infört kapitalvinstbeskattning med indexuppräk-en
ning anskaffningsvärdet tillgångar innehafts iav 12änsom mer
månader. Den beskattningsbara kapitalvinsten läggs med övrigasamman
beskattningsbara inkomster.

Enligt huvudregeln behandlas påreavinster aktier sättsamma som
övriga kapitalvinster. Den skattepliktiga såledesvinsten i principär
skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningskostnad, i förekommande
fall uppräknad fårmed index. Förluster bara dras kapitalvinster.motav

Förbundsrepubliken Tyskland

Kapitalvinster lös egendom innehafts månaderlängre tid änsom sex
skattefri, såledesär vilket gäller föräven aktier. Kapitalvinster vid kortare

innehav skattepliktigaär de överstiger 0001 DEM. För fysiskom person
25 %äger eller aktiekapitalet i bolagsom gäller särskildaett reglermer av

vid avyttring dessa aktier.av

Nederländerna

Reavinster aktier i huvudsakär skattefria i Nederländerna.
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Storbritannien
skattepliktiga aktieförsäljningreavinsten vidI Storbritannien beräknas den

anskaffningskost-indexuppräknadeförsäljningspriset minskat med densom
%. Ett grundav-tax 30med capital gainsVinsten beskattasnaden. en

år 1988.000 finns avser70 kr.drag ca

Förenta staterna
på långa förskattepliktig. Gränsen% innehavTidgare 40 vinstenvar av
årlånga nominellt beräknademedan hela deninnehav gick vid ett

Efter den amerikanska skattere-innehav beskattades.reavinsten korta
beräknade reavinstenden nominelltformen beskattas hela oavsett

innehavstid.
utgångspunkten anskaffningskostnadenberäkningen vinstenVid ärav

erhållitsinkl. transaktionskostnader. Om aktienför aktien, sätt änannat
marknadsvärdet vidi tillanskaffningskostnaden regelköp bestämsgenom

överlåtarens anskaffningskostnad.förvärvstillfället tilleller
vissatillAnskaffningskostnaden skall vidare justeras med hänsyn

såsom emissioner.inträffat efter förvärvethändelser som
gårsålts säkerttillfällen det inteOm aktier och vid olika ochköpts att

försåldasålts för deaktier anskaffningskostnadenidentifiera vilka skallsom
identifiering värdepap-enligt FIFO-principen. För deaktierna beräknas av

sålts särskilda intyg.kan krävasper som
iträffasDe nominellt beräknade reavinsterna normalt skattesatsav en

%.storleksordningen 30

överväganden20.3 Vissa grundläggande

aktierreavinstbeskattning20.3.1 Brister i nuvarande av

framgåttreavinstbeskattningen aktierDen nuvarande är, ovan,av som
också,Den delvis ovannämnda orsaker,oenhetlig och olikformig. är av

åtminstone fyra brister. Den komplicerad, den upphovbehäftad med är ger
inlåsningsingseffekter och dentill snedvridande skatteplanering, den skapar

förhållandevis små skatteintäkter.ger

20.3.1.1 Komplicerade regler
aktierDe reavinster vid försäljninggällande reglerna för beskattning avav

framgått betydandeavsnitt 20.2.1, komplicerade. Detta medförär, som av
såväl Kapitalvinst-skattemyndigheterna.nackdelar för de skattskyldiga som

SOU 59 Reavinstsammanfattade i sitt betänkande 1986:37,kommittén s.
transaktionFör varjeAktier Obligationer problemen följande sätt:

genomgång alternativkrävs i princip den skattskyldige degöratt somaven
står funnit för honomtill buds för skall säker han dethan attatt vara

beskattningsresultatet. För taxeringsmyndigheterna gällergynnsammaste
också för denkontrollen inte själva vinstberäkningen underlagetbara utan

skattskyldiges valda alternativet. Dessutomoch den använda deträtt att
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måste den skattskyldige hänsyn till det skattemässiga utfallet ita högatt
påverkasgrad kan försäljningen två årssker före eller efterav om

innehavstid.
råder någonDet inte tvekan det nuvarande föratt systemetom

reavinstbeskattning krångligt.aktier Detär kan motiverat införaav attvara
komplicerade Skatteregler uppnårdärigenom mål,andraom man som

rättvisastörre eller ökad rättssäkerhet. Den nuvarande reavinstbeskatt-
ningen aktier uppfyller några sådanaemellertid inte mål. Tvärtom kanav
den i vissa fall leda till den skattskyldige betalaratt onödigt hög skatt och

uppstårdet skillnaderatt mellan skattskyldiga med olika förutsättningar att
bedöma beskattningens konsekvenser. Slutsatsen därför detär äratt
angeläget utarbeta enklareatt och enhetliga regler.mer

20.3.1.2 Skatteplanering med nuvarande Skatteregler

Det kan konstateras betydande del denatt avanceradeen av mer
skatteplaneringen har skett, och sker, inom för reavinstbeskatt-ramen
ningen aktier. Skatteplanering med optionslån,avkastningsfonder,av s.k.
skalbolag och kvittning påreaförluster aktiergenom av motyngre

påreavinster äldre aktier har varit vanlig. Det tvåfrämst inslagär i
reavinstbeskattningen utnyttjats för skatteplanering. Det förstasom är att
endast %40 reavinsten vid försäljning aktier två årinnehaftsav av som
eller längre skattepliktig. Detär andra har varit reaförluster aktieratt

innehafts två årkortare tid tidigareän kunnatsom dras i sin helhet.av
Från och med den 1 januari 1989 emellertid %är endast 40 reaförlusterav

sådana aktier avdragsgilla.
Trots det vid flera tillfällenatt införts särskilda regler för förhindraatt

skatteplanering förefaller den inte ha minskat. Det finns därför starktett
behov generellt minskaatt för skatteplaneringav utrymmet attgenom
införa enhetlig och likformig beskattning. Minskadeen möjligheter till
skatteplanering skulle dels medföra minskat skattebortfall, dels skapa ökad
rättvisa och dels samhällsekonomiska vinster skattesystemetge attgenom

påverkaskulle resursfördelningen i ekonomin i betydligt mindre omfatt-
ning.

Inlåsningseffekter20.3.1.3

Beskattningen inlåsningseffekter den medför den skattskyldigeger attom
skatteskäl finner det lönsammare behålla tillgångav säljaatt denän atten

någontingoch investera i Detta illustreraskan medannat. exempel:ett
Antag inneharatt aktier värda 100 000är kr. ochen person som som

anskaffats för 25 000 Omkr. aktierna säljs blir den skattepliktiga vinsten
för äldre aktier 30 000 kr. Om den skattskyldige har marginalskatten
61 % blir skattebelastningen sålunda 18 300 Förkr. investering i exempel-

någonvis återstår dåaktie 81 700 kr.annan
Antag vidare de ursprungliga aktiernaatt kan förväntas öka i värde med

år10 % under de åren.fem Behållernärmaste den skattskyldigeper
aktierna har han vid försäljning år,fem vid oförändrade regler ochom
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Väljer han i stället500 efter skatt.131 kr. attoförändrad marginalskatt,
såerhållna aktieribeloppetinvestera detsina aktier ochsälja nyanu

år skattskyldige% den12,5 förmåste i värde medaktier stigadessa attper
år.fem131 500 kr. efter skattskall ha om

behålla jämfört medsåledes aktieralternativetBeskattningen attgynnar
i sinDetta medföriaktier och placeraalternativet sälja turatt nya.

till investeraredet kan ledaförluster, eftersomsamhällsekonomiska att
i bolagdembehåller i stället för placeraeffektiva bolagaktier i mindre att

avkastning.med högre

Små skatteintäkter20.3.1.4

skatteintäkternågon statistiklöpandeheltäckande och överDet finns inte
emellertidvisarfrån Undersökningarreavinstbeskattningen aktier. attav

förhållande värdestegringsmå till denvarit ireavinsternaskattepliktigade
registrerats.aktier som

reavinstersammanställninghar gjort överRiksrevisionsverket en
reavinsterskattepliktigainkomståret Sammanställningen visar1983.aktier
för äldrereavinsterpå skattepliktigamiljarder kr.,aktier 1,1för yngre

avdragsgilla% 7,9 miljarder kr. och403,2 miljarder kr.aktier av
skattepliktigadepå uppgickmiljarder kr. Sammanlagtreaförluster 0,6

%motsvarade 3vilketmiljarder kr.,till 3,7reavinsterna aktier netto ca
år. denhushållens Som jämförelse kanaktieinnehav detta nämnas attav

år%18aktierbörsnoteradevärdeökningengenomsnittliga pervar
1983.mellan 1973 och

studiel aktieförsäljningar i bolagRSV antalutfördEn över storaettav
blivit marknadsnote-börsintroducerade, elleraktier blivit sättannatvars

milj.905 kr.åren reavinster1981-1985 visar totalarade, under att av
i skatteunderlag.15 milj. kr.återstod kvotering och avdrag endastefter

aktierreavinstermedtydligtStudien visar därmed att storapersoner
skattebelastningskatteplaneringsåtgärder sinreducerakunnatolikagenom

kraftigt.mycket

Mål för reform20.3.2 en

utifrån generellautformas deReavinstbeskattningen aktier börav
angivits iinkomstbeskattningenför reformeringeninriktningarna somav

mål betydelse föråtergesHär preciseras deoch är störstkap. som av
aktiebeskattningen.utformningen av

förebyggasskallSkatteplanering

Detekonomiska beslut.snedvridandeinte verkaBeskattningen skall
påverka företagsform,valetbeskattningen inte skallinnebär att av

utformasbeskattningenSlutligen skallñnansieringsform eller kapitalform.

1 1987:7Aklievinster skatter, RSV Rapportoch
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så inlåsningseffekterna minimeras.att
Beskattningen mål.skall uppfylla fördelningspolitiska Det innebär vidatt
given skattesats och given inkomst skall skattebelastningen blien en

densamma hur inkomsten uppkommit.oavsett
Den såsvenska aktiebeskattnin utformasbör den i möjligastörstaattgen

mån frånharmonierar med beskattningen i andra ekonomisk synpunkt
viktiga länder.

såAktiebeskattningen såbör utformas den blir möjligt.enkelatt som
sådanUtformningen bör den i första hand blir tillämpaenkelatt attvara
småför privatpersoner med för skatteövervåganden.resurser

Beskattningen såbör utformas den intäkterhögre nuvarandeänatt ger
system.

20.3.3 Val förmetod reavinstbeskattning aktierav av
m.m.

Vårt förslag: Marknadsnoterade aktier reavinstbeskattas enligtm.m. en
Övrigaportföljmetod. aktier reavinstbeskattas enligt genomsnitts-m.m. en

aktieslagsnivå.metod
Som sidoalternativ föreslårtill portföljmetoden marknadsno-ävenatt

terade aktier beskattas aktieslagsnivå.enligt genomsnittsmetodm.m. en

Vi har under utredningsarbetet undersökt betydande antal metoder förett
kapitalbeskattning. I våraavsnitt 3.4 redovisas överväganden vad avser

Vårtskatteuttag och beskattningsmetod. förslag införa likformigär att en
och enhetlig kapitalbeskattning med konventionell inkomstbeskattning av
kapitalinkomster. Nominellt beräknade reavinster liksom andra nominellt

föreslåsberäknade kapitalinkomster därvid bli beskattade med enhetligen
påskattesats %.30

utgångspunktMed från reavinstbeskattningen skall nominell ochatt vara
utformad konventionell tvåinkomstbeskattning redovisas i desom en
följande avsnitten de alternativ för reavinstbeskattning aktier vitre av som
övervägt.

20.3.3.1 Reavinstbeskattning aktienivå aktieslagsnivåoch

Vid reavinstbeskattning aktier kan den skattepliktiga vinsten beräknasav
nivåer.olika Den tvånuvarande reavinstbeskattningen sådanainnefattar

nivåer, aktienivå aktieslagsnivå.och Vid aktie-för-aktie metoden görs
reavinstberäkningarna aktienivå och vid genomsnittsmetoden görs
reavinstberåkningen aktieslagsnivå. Metoderna kan belysas med ett
exempel:

Antag vid tillfällen köperatt aktier i Volvo serie B fria.treen person av
Vid det första tillfället förvärvas 100 aktier för 100 kr. vidstyck, det andra
tillfället förvärvas 100 aktier för 125 kr. styck och vid det tredje tillfället
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150 aktiersedanPersonenaktier 150 styck.300 för kr.förvärvas avyttrar
150 för 200 kr. styck.ytterligare aktierdärefter175 styck ochför kr.

aktierdeaktie-för-aktie metodenenligtberäkningarnaVid antas att som
först-den k.detförst dvs.anskaffats deförst antas attär avyttras, s.som

får denreglerEnligt nuvarandeprincipen följs.FIFOin-först-ut
sålts.välja vilka aktierskattskyldige däremot som

vinstförsäljningenden förstaaktie-för-aktie metodenEnligt enger
175 kr.vinstför 100 aktier100 75 styck175 kr. kr.kr. samt enper—

försäljningen50 aktier. Den andra50 styck för125 kr. kr. ger enper-
vinst50 aktier75 för125 kr. styck200 kr. kr. samtvinst enper-

bådamedför deför 100 aktier. Sammanlagt150 styck200 kr. kr. per-
kvarvarande18 750 Detreavinst kr.skattepliktigförsäljningarna en

aktie.150anskaffningsvärde kr.200 aktier harinnehavet ett per
anskaffningsvär-genomsnittligadetgenomsnittsmetoden beräknasEnligt

dåanskaffningsvärdet blirDet genomsnittligasamtliga förvärv.det för tre
första försälj-135 aktie. Den500 aktier, dvs. kr.500 delat67 kr. per

135175 kr.vinst kr.genomsnittsmetodenenligtningen enger -
135vinst 200 kr. kr.försäljningenaktie. Den andra40 kr. ger enper -

båda försäljningarnamedför de65 aktie. Sammanlagtkr. enper
har15 750 Det kvarvarande innehavetskattepliktig reavinst kr. ett

på 135 aktie.anskaffningsvärde kr. per
genomsnitts-blir tillämpningenförsäljningarVid upprepade köp och av

20.6.komplicerad, avsnittmetoden semer
framgår När helaolika resultat.metodernaexempletAv att ger

skattepliktigasammanlagdaemellertid denaktieinnehavetavyttrats kommer
båda metoderna.enligtbli densammareavinsten i nominella termer att

aktie-fÖr-aktie metodolika. Enbeskattningen blir däremotTidpunkten för
tidigaretillvid stigande aktiekurserFIFO-princip ledermed enen
framgårDettagenomsnittsmetoden.värdestegringsvinsterbeskattning änav

aktie-enligtockså skattepliktiga reavinsten högredär denexemplet ärav
Senareläggninggenomsnittsmetoden.metoden enligtför-aktie än av

mening.ekonomisksänks ibeskattningen innebär i sin skatteuttagetatttur
skattekredi-räntcfriasenarelagd beskattning leder tillOrsaken störreär att

förmån 3.4.5.skattskyldige, avsnittför denvilka utgörter, seen
såvälBåde genomsnittsmetoden haraktie-för-aktie metoden och

fördelar nackdelar:som
många fall tordeaktie-för-aktie talar den i överens-För metoden att

de olikaskattskyldiges resultatetmed denstämma egen syn av
aktieplaceringarna.

FIFO-principenkombination medAktie-för-aktie metoden innebär i att
något genomsnittsme-enligti normalfallet blir mindreskattekrediterna än

avsnitt 3.4.5 redovisade kravetuppfyller därmed det itoden. Metoden att
något följervadskattekrediterna minimeras bättreskall än avsom

användandeemellertid vidgenomsnittsmetoden. Detta endastgäller av
aktiervälja vilkaSkulle skattskyldige självFIFO-principen. den som

till skattekre-aktie-för-aktie metoden sannolikt ledaskulle störreavyttrats
genomsnittsmetoden.diter än
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Mot aktie-för-aktie metoden talar den kräver kompliceradeatt
fördelningar anskaffningsvärden vid emissioner, försäljning tecknings-av av

liknande. då mångaoch I praktiken irätter torde fall genomsnittsberäk-
ningar bli uppnånödvändiga. För rimliga möjligheter till kontroll deatt av
skattskyldigas reavinstberäkningar torde det dessutom nödvändigt attvara
föreskriva vilka aktier skall ha vid delförsäljning,avyttratssom anses en
exempelvis i form FIFO-princip.av en

För genomsnittsmetoden talar den möjlighet enhetligtatt att ettger
behandla aktieförsäljningar, emissioner,sätt försäljning teckningsrätterav

och liknande.
Vid genomsnittsmetoden någonbehövs inte heller regel för att

bestämma vilka aktier skall avyttrade vid delförsäljningar. Densom anses
ocksåanvänds vissa skattskyldiga har möjlighet välja mellanattav som en

aktie-för-aktie metod och genomsnittsmetod.en
Mot genomsnittsmetoden talar den i avseende komplice-att ärett mer

rad aktie-för-aktie såän metod. Den medför nämligen länge denen att
skattskyldige någoninnehar så måsteaktie aktieslag uppgifterettav om
utgifterna för samtliga anskaffningar aktier detta slag Därtillav av sparas.
kommer återståendeberäkningen genomsnittligtatt anskaffningsvärdeav
kan komplicerad i vissa fall.vara

Sammantaget bådahar funnit metoderna kan komplicerade.att vara
Genomsnittsmetoden har emellertid fördelen framför aktie-för-aktie
metoden den möjlig tillämpa enhetligtatt är i flertaletatt sättett
situationer. ocksåDen reglerar försålda.vilka aktier skall I valetsom anses
mellan aktie-för-aktie metod och genomsnittsmetod förordaren en
därför genomsnittsmetoden.

Vårt förslag till reavinstbeskattning enligt genomsnittsmetoden redovisas
i avsnitt 20.6.

20.3.3.2 Reavinstbeskattning portföljnivå

Den skattepliktiga ocksåreavinsten nivåerkan beräknas andra än
aktienivâ aktieslagsnivå.eller Det alternativ undersökt betraktaär att
den skattskyldiges hela innehav aktier, eller viss aktier,av en grupp av som

enhet.en
Det vanligtär investeringar tillgångari olika slagatt en persons av

brukar kallas portfölj. Man brukarsammantagna tala investe-en om en
ringsportfölj eller värdepappersportfölj. I överensstämmelse meden

språkbrukdetta kallas här den skattskyldiges samlade innehav aktier,av
eller viss aktier, för aktieportfölj.den skattskyldigesen grupp av

Med denna terminologi har undersökt metod vid försäljningatten av
aktier beräkna den skattepliktiga reavinsten portföljnivå. Metoden kallas
för portföljmetoden. Skillnaderna mellan portföljmetoden och genomsnitts-
metoden i princip desammaär mellan genomsnittmetoden aktie-ochsom
för-aktie metoden. Sett hela den tidsperiodöver den skattskyldigesom
innehar aktier blir den skattepliktiga reavinsten, vid symmetrisk skattebe-
handling reavinster och reaförluster, nominellai densammaav termer
enligt alla metoderna. Skillnaderna uppkommertre reavinstbe-attgenom
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tidpunkter.skattningen sker vid olika
Vid beräkningaremellertid vissa tekniska särdrag.Portföljmetoden har

denaktier det inte relevant beräknaomfattar olika slag är attavsom
anskaffningskostnadgenomsnittliga anskaffningskostnaden totalsom

anskaffningskostnadaktier. Den genomsnittligadividerad med antalet som
får i ställetskattepliktiga reavinsten beräknasdras vid beräkning denavav

försäljningsintäkternaDen andelandel försäljningsintäkterna. aven avsom
får portföljens helaanskaffningskostnad beräknasdras somsom av som

marknadsvärde.dividerad med portföljens helaanskaffningskostnad
proportionelltanskaffningskostnaderfördelas aktiernasDärigenom mot

på innehavda aktierna.marknadsvärdet de
portföljmeto-genomsnittsmetoden ochtekniska skillnad mellanDenna

belysas med exempel:den kan ett
aktierna säljsför 75 000 500000 aktier anskaffade kr.l slag ärett avav

75anskaffningsvärdct kr.50 000 Enligt genomsnittsmetodenför kr. är per
då 50050 000vid försäljningen blir kr.Den skattepliktiga vinstenaktie. -

12 50075 kr. kr.x
måste anskaffningskostnadavdragsgillVid portföljmetoden först andelen

aktiernasberäknasavdragskvoten beräknas. Avdragskvoten som
deras marknadsvärdeanskaffningskostnad före försäljningen dividerad med

marknadsvärdesäljsförsäljningen. De 500 aktier harföre ettsom
marknadsvärdetblir100 Eftersom alla aktierna slagkr. styck. är av samma
då till100 000 Avdragskvoten kan beräknasaktieinnehavet kr.hela

%. skattepliktiga0,75 75 Den000 dividerat med 100 000 kr. eller75 kr.
då %50 50 000 75blir 000 kr. kr.vinsten enligt portföljmetoden x

50012 kr.
aktier ellerGenomsnittsmetoden kan tillämpasbara samma,av

slåmöjligtVid portföljmetoden det däremotmycket likartade, slag. är att
beräkningenaktier, andra värdepapper, eftersomihop olika och av

anskaffningskostnaderanskaffningsvärde grundasgenomsnittligt enbart
också vidSkillnaden uttryckasmarknadsvärden. kanoch att genom-som

portföljaktie, medan vidanskaffningsvärdetsnittsmetoden beräknas per
marknadsvärde hosanskaffningsvärdet kronametoden beräknas pcr

portföljen.
framgått vid vissanödvändigtSom det vid portföljmetodenär att

såväl för helaanskaffningsvärdetidpunkter beräkna marknadsvärde som
princip möjligtaktieportföljen. Anskaffningsvärdet i de flesta fall iär att

hjälp uppgifter köpeskillingar.medbestämma omav
Även svårt Förmarknadsvärdet för aktieportföljen beräkna.kan attvara

fall beräknasmarknadsnoterade aktier portföljvärdet i de flesta enkeltkan
aktier detmarknadspriset. För icke marknadsnoteradehjälpmed ärav

Sådananödvändigt marknadsvärdendäremot beräkna sätt.annatatt
i samband medberäkningar genomförs blandskattemässiga annat

tordemarknadsvärdenaförmögenhetsbeskattningen, de framräknademen
likformig kapitalbeskattning.inte uppfylla de krav bör ställas ensom

portföljme-aktier enligtReavinstbeskattning icke marknadsnoterade enav
således Felaktig-i beskattningen.innebära risk för felaktighetertod skulle

påverkadå reavinstbeskattningeni värderingen skulleheter ett
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slumpmässigt sätt.
Vår bedömning portföljmetod sig för marknadsno-bäst lämparär att en

terade aktier. För uppfylla enhetlig och likformig beskattningkravenatt
skatteplanering emellertidoch kravet minimera för haratt utrymmet

det nödvändigt vissa icke marknadsnoterade värdepapperbedömt attsom
ändå enligt portföljmetoden. Motivet placering ibeskattas är att en

icke marknadsnoterade aktierelateradeexempelvis aktier, eller andra
intevärdepapper, i bolag aktier marknadsnoterade skallärett vars

marknadsnoteradebeskattas enligt metod de aktierelaleradeänen annan
sådanvärdepapperen i Vi bedömt olikformighetbolag. har attsamma en

medföra förordade alternativetskulle kunna nackdelar detstörre än att
Iinkludera vissa icke marknadsnoterade värdepapper i portföljmetoden.

vårt förslag till 24 § SIL definieras marknadsnoterad.4 begreppetny mom.
Vårt förslag till reavinstbeskattning aktiermarknadsnoterade m.m.av

portföljmetoden 20.5.enligt redovisas i avsnitt

Avgränsning20.4 värdepapper och vissaav
reglergemensamma

Avgränsning värdepapper beskattas enligt20.4.1 av som
portföljmetod genomsnittsmetodresp.

Vårt förslag: Portföljmetoden tillämpas vid reavinstbeskattning följandeav
mån föremål Aktie,slag värdepapper i den de för marknadsnotering:ärav

interimsbevis, andel i aktiefond allemansfond och avkastnings-änannan
fond, delbevis, teckningsrättsbevis,vinstandelsbevis, konvertibelt skuldebrev

skuldebrev förenat optionsrätt. Vidare optionsbevisoch med eller
företrädesrätt till teckning aktie, konvertibelt skuldebrev, skuldebrevav
förenat med optionsrätt, eller vinstandelsbevis optioner ellersamt

någotterminskontrakt avseende uppräknade värdepapper ellerhärav
avseende index grundas uppräknade värdepapper.härsom

ocksåPortfölj tillämpasmetoden icke marknadsnoterade värdepapper
någotnämnda slag, värdepapper ovannämnda slag i detannatav om av

föremålvilketbolag till värdepapperet hänförligt för marknadsnote-är är
ring. Vidare portföljmetoden tillämplig värdepapper andraochär
finansiella instrument till liknarkonstruktion och verkningssattsom ovan
nämnda värdepapper.

Portföljmetoden tillämpas nämnda värdepapper och endastovan om
årsskifte.de innehafts över ettom

Värdepapper förvärvas finansiellteller med stödavyttras annatsom av
ingåttinstrument exempelvis option, i portföljvärdet, och dären som

utnyttjandet optionen eller motsvarande inte skall beskattasav som
avyttring, skall emellertid alltid enligt portföljmetoden.beskattas

Portföljmetoden tillämpas inte värdepapper ovannämnda slagav om
fåmansföretag.det bolag de utgör ettsom avser
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Genomsnittsmetoden tillämpas reavinstbeskattningvid värdepapperav av
nämnda inte reavinstbeskattas enligt portföljmetoden.slag skallovan som

ocksåGenomsnittsmetoden itillämpas vid reavinstbeskattning andelarav
ekonomiska föreningar och andelar i aktiefonder inte beskattas enligtsom
portföljmetoden. För andelar i allemansfonder skattepliktig reavinstutgör
två tredjedelar den enligt genomsnittsmetoden beräknade vinsten. Förav

på fåmansföretag föreslåsreavinster aktier ii särregler för personerm.m.
närståendekretsen. Vidare genomsnittsmetoden tillämplig värdepap-är

och andra finansiella instrument till konstruktion och verkningssättper som
liknar nämnda värdepapper och inte beskattas enligt portfölj-ovan som
metoden.

Huvudregeln aktier till aktier relaterade värdepapper skallochär att
enligt portföljmetodenbeskattas de marknadsnoterade och beskattasärom

enligt genomsnittsmetoden de inte Andelar imarknadsnoterade.ärom
föreningarekonomiska andelar i allemansfonder avkastningsfon-ochsamt

föreslåsden emellertid alltid bli reavinstbeskattade genomsnittsmeto-enligt
den.

Med marknadsnotering notering svensk eller utländsk börsmenas
eller notering marknadsmässig omsättning allmäntärannan av som
tillgänglig. Till det sistnämnda slaget marknadsnoteringar kan räknasav

frånallmänt tillgängliga uppgifter köp- och säljpriser s.k. marketom
marknadsgaranter.makers

Även föremålaktier och aktierelaterade värdepapper inte förärsom
marknadsnotering enligt portföljmetoden,skall beskattas det finnsom
marknadsnoterade aktier eller andra värdepapper beskattas enligtsom
portföljmetoden i det bolag till vilket värdepapperet hänförligt. Mark-är

någon såledesnadsnotering portföljpapper smittar andratypav av
någonvärdepapper gäller bolag. Om endast serie aktiert.ex.som samma

i bolag marknadsnoterad skall aktier ialla detta bolag beskattasärett
enligt portföljmetoden.

Värdepapper förvärvas eller värdepap-med stödavyttras annatsom av
ingåttexempelvis option, portföljen, utnyttjandeti därochper, en som av

optionen liknande inteeller skall beskattas avyttring, avsnittsom se
20.4.2.1, alltidskall beskattas enligt portföljmetoden. Detta exempelvishar
betydelse vid emissioner. Aktier förvärvas med stöd moderaktiersom av

ingår sålundai portföljen skall alltid beskattas enligt portföljmetoden.som
ingåttVärdepapper säljs med stöd exempelvis säljoption isom av som

ocksåportföljen skall beskattas enligt portföljmetoden. Vid försäljning av
sålundaaktie säljoptionmed stöd skall aktien läggas in i portföljen ochav

aktieförsäljningen enligtbeskattas portföljmetoden.
Genomsnittsmetoden tillämpas alla aktieliknande värdepap-typer av

inte beskattas enligt portföljmetoden.somper
Andelar i ekonomiska föreningar i normalfallet inlösen.avyttras genom

då någonDet uppkommer mycket sällan skattepliktig reavinst betydelse.av
Dessutom föreningarhuvuddelen antalet andelar i ekonomiskautgörs av

lågaandelar med individuella ekonomiskavärden i kooperativaav



108 Reavinstbeskattning aktier, SOU 1989:33optionerav m.m.

fallföreningar. I dessa förekommer inte marknadsnoteringar, men anser
sådana såiandelar ekonomiska föreningar skulle marknadsnoterasatt om

skulle det medföra betydande komplikationer reavinstbeskatta dematt
ovanståendetillsammans med aktier enligt portföljmetod. Avm.m. en

föreslås enligtorsaker andelar i ekonomiska föreningar beskattasatt
genomsnittsmetoden.

ingårVärdepapper inte tilli uppräkningen sin innebördsom men som
ocksåliknar dessa skall beskattas enligt portföljmetoden genomsnitts-resp.

metoden. Utvidgningen till liknande fondpapper finansiellaoch andra
såinstrument kan i och för sig kritiseras för inte precis kanatt vara som

krävas skattelagregel. Det emellertid inte möjligtär attav en genom en
fånga på,uppräkning in alla tänkbara varianter benämningarochav,

Ävenfinansiella instrument finns, eller kan komma konstrueras.attsom
sådana värdepapper inte uttryckligen räknats dock omfattasbörsom upp

portfölj- genomsnittsmetoden, de till konstruktion ellerav resp. om
verkningssätt sådanliknar de uppräknade Vivärdepapperen. attanser en

ändå någonvid formulering vägledning för tolkningen imen som ger-
praxis föredra rättssäkerhetssynpunkt, framför osäkerhetär att ur om-
hur instrument skall beskattas.ett

betydelse vidAv bedömningen värdepapper skallettav om anses vara
aktieliknande avkastningen eller värdet, direkt indirekt,är eller berorom

vinstutvecklingen hos, eller värdet aktiebolag ellerettav, en grupp av
aktiebolag. Värdepapper pris index förberoende aktieoptionerärvars av

sådana föreslåsaktieliknandeexempel värdepapperär bli beskatta-som
de enligt aktiereglerna. Rättigheter teckna bevis andel i vinstatt är ettom

exempel.annat
Vid bedömningen måstevärdepapper aktieliknandeärettav om en

avgränsning fordringar. En fordrangöras har normalt värdemot ett oavsett
utvecklingen för gäldenärsbolaget. Befarad inträffadeller insolvens hos

påverka sådangäldenären kan visserligen fordrans värde, dettaen men
medför inte fordran skall aktieliknande.att anses vara

Författningsförslag avseende avgränsningen mellan portföljmetoden och
genomsnittsmetoden finns i förslagen till 27 28 §§ SIL.och

20.4.2 Vissa reglergemensamma m.m.

Vårt förslag hela den enligt portföljmetodenär eller genomsnittsmeto-att
den beräknade reavinsten beskattas i inkomstslaget kapital med en

%.skattesats 30 Vinster andelar i allemansfonder emellertidskall
tvåendast till tredjedelar skattepliktig reavinst. Förslaget innebärutgöra

de nuvarande reglerna nedtrappning den skattepliktigaatt vinstenom av
med innehavstiden bort.tas

föreslås tvåDärutöver föreslåskompletterande För förstasärregler. det
%endast 70 reaförluster skall dras kap. 16. Vid avyttringatt av av, se

fårandelar i tvåallemansfonder % %,70 tredjedelar, 47dvs.av av av
förluster föreslåsdras För det andra vissa för beskattningensärreglerav.

från fåmansföretagutdelningsinkomster försäljningoch reavinster vidav av
fåmansföretag,aktier i avsnitt 20.7.av se
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föreslåsVidare generellt reavinster beskattas egendomenatt när
Med avyttringstidpunkt dåtidpunkten bindande avtalavyttras. menas

träffas överlåtelse.försäljning, byte eller jämförbar Enligt gällande rättom
inträder skattskyldighet i stället den första betalningen köpeskil-när av
lingen blir tillgänglig för lyftning, enligt den s.k. första kronans princip.
Tidpunkten för beskattningen behandlas i 15.7.avsnittnärmare

20.4.2.1 Lösen optioner, konvertering konvertiblaav av
skuldebrev m.m.

Vårt förslag: Vid förvärv värdepapper med förvärvadstöd option,av av
terminskontrakt, teckningsoption eller teckningsrättsbevis eller delbevis,

konvertering konvertibelt skuldebrev eller konvertibelt vinstan-genom av
delsbevis eller liknande skall utnyttjandet optionen eller motsvarandeav
finansiella instrument reavinstbeskattas avyttring det finansiellasom av
instrumentet årutnyttjandet efter utställandetäger än ettom rum mer

emissioneneller det finansiella instrumentet.av
Om årnämnda förvärv i stället inom efterhögstäger ettovan rum

utställandet emissioneneller angivna finansiella instrument skallav ovan
reavinstbeskattning utlösas.

Enligt gällande utlöser lösen optioner, utnyttjande teckningsrät-rätt av av
eller teckningsoptioner, konvertering konvertibla skuldebrev ellerter av av

konvertibla vinstandelsbevis eller liknande inte reavinstbeskattning.
Vi delar kapitalvinstkommitténs bedömning optioner termins-ochatt

kontrakt bör betraktas värdehandlingar vilka skall beskattasseparatasom
exempelvis våraktier. Det innebär enligtsätt mening attsamma som

avyttring exempelvis option i princip reavinstbeskattning,skall utlösaav en
vederlaget den aktie optionenutgörs köpa,oavsett rätt attom av som ger

eller vederlaget kontanter. Konsekvensenutgörs detta synsätt ärom av av
lösen optioner, konvertering konvertibla skuldebrev och leveransatt av av

enligt terminskontrakt bör beskattning. Detta förfarandeutlösaetc.
i följandebenämns det avskattning.

Alternativet till avskattning lösen optioner, enligtär leveransatt av
terminskontrakt, konvertering konvertibla skuldebrev inte skallav m.m.

beskattning. Beskattning dåutlösa sker i vid försäljningenstället detav
erhållitsvärdepapper exempelvis konvertering konverti-ettsom genom av

belt skuldebrev. Detta innebär beskattningen skjuts ochatt attupp
anskaffningsvärdet för erhållitsdet värdepapper konverterinsom genom gen

det konvertibla skuldebrevet skuldebrevets anskaffningsvärde.utgörsav av
Detta alternativ kallas därför uppskovsalternativet.

medFördelarna metod redovisas nedan:resp.
avskatmingsaltemativetFör det uppfyllertalar kraven likformighet.att

Det medför likformighet fallenmellan aktie aktiebyts ochatt mot att
konvertibelt ocksåskuldebrev byts aktie. Det medför likformighetmot
mellan options- och terminsaffärer med kontantavräkningavslutas ochsom
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sådana avslutas med lösen eller leverans enligt terminskontrakt.som
Slutligen leder det till uppnåssymmetri i beskattningen. Detta inte vid
uppskovsalternativet. Vid exempelvis lösen optioner innebärav som
försäljning till överpris reavinstbeskattas överpriset omedelbart, medan
reavinstbeskattningen skjuts vid lösen innebär tillköp underpris.upp som

Avskattning leder till tidigare beskattning options- terminsaffärerochav
måletuppskovsalternativet, vilketän uppfyller skattekrediterna skallatt

minimeras. För närvarande finns exempelvis orealiserade kursvinster ca
10 miljarder ikr. konvertibla Enskuldebrev. tidigareläggning beskatt-av

årningen med fem avskattningsalternativet väljs skulle i dettaattgenom
fall innebära räntevinst 1,5 miljarder försammanlagt kr.en staten.ca

Avskattningsalternativet innebär vidare principen reavinstbe-att attom
skattning skall utlösas i utgårvilken form vederlaget kanoavsett som
upprätthållas.

För uppskovsalternativet och avskattningsalternativet talar detmot att
svårtkan erhållsvärdera de värdepapper vid konverteringattvara som av

konvertibelt skuldebrev, lösen option liknande.ellerav
För uppskovsalternativet och avskattningsalternativet vidaretalarmot
avskattning inte bör vidske deltagande i fondemissioneller medatt ny-

stöd moderaktie, eller vid split. Detta innebär utnyttjandeattav av
tecknings- erhållitseller delrätter med stöd moderaktie inte börsom av
utlösa beskattning. Utnyttjande köpt tecknings- eller delrätt däremotärav

jämställa med lösen optioner och bör vid avskattningsalternativetatt av
utlösa beskattning. Vid uppskovsalternativet kan däremot tecknings- och
delrätter behandlas erhållitsdesätt köp elleroavsettsamma om genom
med stöd moderaktie.av

Vår bedömning avskattningsalternativetär i princip föredraatt är att
eftersom det leder till Vårtlikformig beskattning. förslag därförären mera

huvudregel skall utnyttjande option,att konvertering konverti-som av av
belt skuldebrev eller liknande reavinstbeskattas avyttring optionen,som av
det konvertibla skuldebrevet eller motsvarande. De praktiska problemen
med avskattning, i kombination småmed de vanligen reavinster skullesom
beskattas vid bland utnyttjande inköpta teckningsrätter, motiverarannat av

frånemellertid vissa undantag Vårthuvudregeln avskattning. förslagom
därförär uppskovsmetoden förenklingsskälatt skall tillämpas lösen,av om

konvertering eller liknande år efteräger utställandetsenast ettrum av
optionen, teckningsrätten, det konvertibla skuldebrevet eller liknande.

Motivet för årförsätta undantaget vidgränsen de flestaatt ärett att
fall utnyttjande teckningsrätter, delrätter, lösen optionerav av av m.m.

fråndärigenom undantas avskattning. De värdestegringsvinsterstora som
uppkommer bl.a. konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis

vissaoch teckningsoptioner långmed löptid kommer med denna gräns
däremot beskattas vid konverteringatt eller motsvarande.

Författningsregleringen återfinns i förslaget till 24 § 2 tredjemom.
SIL.stycket
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20.4.2.2 Strukturrationalisering

Vårt Dåförslag: aktier i fåmansföretagandra bolag än avyttras mot
utgårersättning uteslutande i form nyemitterade aktier i detsom av

köpande företaget skall uppskov med reavinstbeskattningen erhållas. Vid
fåmansföretagavyttring aktier i erhållaskan uppskov efter ansökan hosav

länsskattemyndigheten.

målenGenerellt innebär enhetliga och likformiga måletregler ochom att
skattekrediterna skall minimeras uppskov med reavinstbeskattningenatt

Vårbör undvikas. föregåendebedömning i avsnitt emellertid detattvar av
praktiska orsaker motiverat medge dåuppskov i de flesta fallattvar
värdepapper förvärvas med stöd option, inköpt teckningsrätt ellerav
liknande. I detta avsnitt behandlas fall där vi dettypen annan attav anser

befogat medär uppskov med reavinstbeskattningen.
många dåI fall aktiebolag, helt ellerett delvis, förvärvar aktierna i ett

bolag motiveras köpetannat bolagens verksamhet integrerasatt skallav
Sådaneller samordnas. strukturrationalisering frånofta önskvärdär

samhällsekonomisk synpunkt. Enligt gällande ocksåregler kan regeringen
helt eller delvis medge skattefrihet vid avyttring äldre aktierav om
beskattningen kan hindra strukturrationaliseringantas önskvärdsom anses
från allmän synpunkt.

Vi bedömer det skulle innebära alltför frånatt likformigett stort avsteg
kapitalbeskattning medge skattefrihet dåatt i de fall aktier köps av
aktiebolag. Ett alternativ till skattefrihet har emellertid föreslagits av
kapitalvinstkommittén. Kommittén föreslog SOU 1986:37, 141 ft deatts.
nuvarande dispensreglerna skulle ersättas generella regler uppskovav om
med beskattningen aktiernär ersättning uteslutandeavyttras mot som
utgår i form nyemitterade aktier i det köpande bolaget. Remissinstan-av

i allmänhet positiva till förslaget.serna var
Vi ansluter till kapitalvinstkommitténs föreslårförslag och därföross att

uppskov med beskattningen erhålls då aktier vederlagavyttras mot som
utgåruteslutande i form aktier i det köpande bolaget. Därigenomav

uppnås också reavinstbeskattningen sådanaiatt fall inte missgynnar
alternativet bolag förvärvaratt ett bolag redan driverett annat som
verksamhet framför alternativet bolaget i ställetatt motsvarandestartar
verksamhet i regi.egen

fåmansbolagFör aktier i föreslår vi i vissa fall särskilda regler för
beskattning reavinster, avsnitt 20.7. För dessa särregler inteav skallattse
kringgås aktier i fåmansbolagatt först bytsett andra aktiergenom mot
vilka föreslårsedan säljs vi uppskovsreglerna dåinteatt skall gälla
aktiebolag förvärvar fåmansbolag.aktier i

Motivet för de särskilda fåmansbolagreglerna för säkerställaär att att
arbetsinkomster i bolaget beskattas likformigt med andrasom sparas
arbetsinkomster. För fåmansbolagdelägare i förhållande-kan visa attsom

sådanaär beskattning inte skall iatt ske inkomstslaget tjänstna bör det



SOU 1989:33112 Reavinstbeskattning aktier, optionerav m.m.

i de fallmöjlighet uppskov med beskattningendärför finnas ansökaatt om
utgårfåmansbolaget uteslutandevederlagde sina aktier iavyttrat mot som

sådanaVärt iköpande förslag uppskovi form aktier i det bolaget. är attav
länsskattemyndigheten.fall skall kunna medges efter ansökan hos

inträder skatteplikt först deVid uppskov med beskattningen när
erhållits i Vid tillämpningnyemitterade aktier utbyte avyttras. avsom

avsnitt 20.5, avdraget för anskaffningsvärdeportföljmetoden, kommerse
då försäljningsintäkten multiplicerad med den avdrags-beräknasatt som

fårvid avyttringstidpunkten. Vid genomsnittsmetoden dekvot gällersom
erhållna från aktiernyemitterade aktierna anskaffningsvärdet deöverta

ilämnats utbyte.som
28 § 5Författningsregleringen finns i förslagen till 27 § 6 ochmom.

SIL.mom.

Tvångsavyttringar20.4.2.3

Vårt tvångsavyttringar någraförslag: För inteskall längre gälla särregler.

tvångsavyttring fårNu innebär vidgällande regler den skattskyldigeatt en
två årtillämpa de aktier innehafts iregler gäller för ellersom som mer

aktierna innehafts tid.kortareäven om
I där det innebär fördel sälja egendomen efter vissett systern atten

minsta innehavstid det rimligt ha regler den skattskyldigeär att som ger
fördel han tvingas avbryta innehavet innan denna minstasamma om

uppnåtts.innehavstid har
Vårt någrainnehållerförslag till reavinstbeskattning tidsgränserinte som

reglerar skattepliktens omfattning för aktier. Det finns därför inte dennaav
någotanledning skäl ha särskilda regler skattskyldig tvingasnäratt en

sin egendom. Inte heller likviditetsskäl talar avskattning iavyttra emot en
tvångsavyttring.medsamband

sålundaVi har funnit övervägande inte minst förenklingsskäl,skäl,att
Några tvångsfallen föreslåstalar särbehandling. för därförsärreglermot en

inte.

20.4.2.4 Skattefri omplacering

önskemålDet vid olika tillfällen skattefrihet vidhar framförts om
Ägarutredningenomplacering aktier. yttrade exempelvis i sitt huvud-av

Ägandebetänkande SOU 1988:38 inflytande näringsliv s.och i svenskt
åtgärd21 Som i flera avseenden intressant vill utredningen dockatt en

på småspararepeka möjligheten medge aktieri uppskov med beskatt-att
från återinvesterasning realisationsvinster aktieförsäljningarav som

aktiemarknaden.
såFörslagen till skattefri omplacering i utformatshar allmänhet att

frånintäkter försäljning aktier inteaktier investerats i nyaav som
medräknas vid beräkningen skattepliktig inkomst. Tekniskt medför dettaav
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sålda anskaffnings-aktiernasnågon form deaktierna ide övertaratt nya
medinnebära uppskovdärmedomplacering skulleSkattefrivärde.

20.4.2.2avsnittibeskrivitsprinciperenligtbeskattningen omsomsamma
nuvarandegrund för dettillliggerstrukturrationalisering, eller som

tvåfamiljsfastig-reavinstbeskattning ochuppskov medmedsystemet en-av
ersättningsbostad.anskaffningvidheter av

medföra visskunnaskattefri omplacering skulleVi bedömthar enatt
deltaprivatpersoner kunnaaktier. Dels skulleför sparande istimulans
Delsbeskattning.detta skulle utlösaaktiemarknadenaktivt attutan

någotfrån bli lägre,i aktiersparandefaktiska skatteuttagetskulle det
skjutasskullebeskattningenatt upp.genom

sinskulle iaktiemarknadenprivatpersoner turdeltagandeEtt ökat av
förbättraddärmedi företagen ochägarinflytandeleda till ökatkunna

vår ägarutred-uppfattning,enligtekonomin. Dettaresursfördelning i är,
förespråka omplacering.skattefriförhuvudskälningens att

tillobegränsad ellerVår skattefri omplacering, ettbedömning är uppatt
positiva effektermedföra deskulle kunnai principvisst belopp, som

effekter.negativamåste antalemellertidMot detta vägas ettnämnts ovan.
reavinstbeskatt-elimineraförstaomplacering skulle för detSkattefri

i ställetskulleinlåsningseffekter omplacering aktier,vidningens menav
helhet,i sininlåsningen aktiemarknadenkapitalförstärkasannolikt av

öka.genomsnitt skulleaktieinnehaviskatteskuldenden latentaeftersom
således bytasaktier skulleinlåsning i enskilda motkapital utEn enav

Vii sin helhet.inlåsning aktiemarknadenkapital attkraftigare anserav
medjämförti aktierinvesteringarsådan behandlingolikformig aven

näringsverksamhetenskildobligationer ellerexempelvisinvesteringar i
kapitalbeskatt-målet enhetliginförastridakraftigt skullealltför mot att en

måletockså stridaomplacering attskattefriDärmed skulle motning.
avsnitt 3.4.5.skattekrediterna,minimera se

värdestegrings-medföraskattefri omplaceringskulleFör det andra att
vårt beskattasskulleenligt förslag,gradaktier, i högrevinster änännu

Striktexempelviskapitalavkastning i form räntor.löpandelindrigare än av
kapitalavkast-både ochavkastninglöpandebeskattninglikformig kräver att

Vårtde uppkommer.värdestegringsvinster beskattas närformning i av
vilketrealiseras,debeskattasvärdestegringsvinster närförslag är att
Medavkastning.löpandeförmån beskattningenjämfört medinnebär aven

värdestegringsvins-formkapitalavkastning iskattefri omplacering skulle av
kapitalav-förmånligare jämfört medbeskattning,aktier ännuter en

föromplaceringskattefriVilöpande.kastning beskattas attansersom
frånalltförmedföraskäl skulle avstegdetta stortaktier ettäven av

kapitalbeskattning.likformigprincipen om
tillåta omplaceringskattefri är attviktigtEtt tredje mot attargument

skattskyldige skulleDenskatteanpassning.förutnyttjasskulle kunnaden
sigendast sträcker överlånefinansiera aktieinnehavexempelvis kunna som

värdestegringsvinsterundgåså beskattningårsskiftet och sätt av
tillvinster ändessafacto använder annathan desamtidigtaktier, som

aktier.investeringar i

8—RINK2
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Det fjärde skälet skattefri omplaceringmot aktier den skulleär göraattav
reavinstbeskattningen krångligare. Vid beräkning den skattepliktigaav
vinsten skulle det bli sådananödvändigt avskilja försäljningsintäkteratt som

föranvänts köp aktier. ocksåDet skulle bli nödvändigt förav nya
skattemyndigheterna kontrollera aktieköpatt verkligenatt ägt rum.

Sammanfattningsvis föreslår vi, angivna orsaker, skattefriattav ovan
omplacering aktier inte skall medges.av

20.5 Reavinstbeskattning enligt portföljmetoden

20.5.1 Sammanfattning förslagetav

En skattskyldigs hela innehav marknadsnoterade aktierav m.m. ses som en
enhet portfölj. Portföljmetoden tillämpas marknadsnoteradcen aktier-

de innehafts årsskifte.när Föröver underlätta framställningenm.m. ett att
talas i det följande endast avdrag för anskaffningsvärde. Det avdrags-om
gilla omkostnadsbeloppet kan emellertid därutöver innefatta bl.a.
försäljningskostnader och omsättningsskatt.courtagesom

Huvudregel

skattepliktig vinst försäljningsintäkter avdrag för anskaffningsvärde-
Avdrag för anskaffningsvärde försäljningsintäkter avdragskvotenx
Avdragskvoten föregående års utgående anskaffningsvärdeportföljens

marknadsvärde föregåendevid års utgång
Utgående anskaffningsvärde anskaffningsvärde föregåendevid års

utgång årets anskaffningsutgifter årets+ avdrag för anskaffningsvärde-

Spärregel negativt anskaffningsvärdemot

Avdrag för fåranskaffningsvärde inte medföra kvarvarande anskaff-att
ningsvärde blir negativt.

Kompletteringsregel särskilt avdrag vid påförlust kvarvarandeom
åretsportfölj utgångvid

Om åretsvid slut anskaffningsvärdet överstiger marknadsvärdet vid
tillämpning drashuvudregeln, skall det överskjutandeav anskaffningsvärdet

frånsärskilt åretsavdragett försäljningsintäkter.av som Det särskilda
fåravdraget dock inte medföra det uppkommer åretsförlustatt

försäljningar.
Författningsreglering portföljmetoden för aktier finns i förslagetav m.m.

till 27 § SIL.
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utredningarTidigare20.5.2

saldometodervidareutveckling idéer s.k.Portföljmetoden är somomaven
övervägdeKapitalvinstkommitténutredningsarbete.fram i tidigareförtshar

danskaEnligt densaldometoder.SOU 1986:37 olikaslutbetänkandei sitt
så mångaskattepliktig inkomst förräningensaldometoden uppkommer

förbrukats.anskaffningskostnaden hargjorts helaförsäljningar har att
åretåterinvesteringsrätt underversion fulli sin enklasteinnebärMetoden

nettoförsäljningsmetoden beskattasbeskattning. Meddet utlöserattutan
året. beskattningDockförsäljningar under utlösesockså köp ochnettot av

utgång.åretsbörsvärdet vidmindreanskaffningsvärdet änendast ärom
Återinvesteringar också börsvârdemetøden beskattasMedmedges här.

året aktieportföljenhelabörsvärdetökning under oavsetteventuell av
krediteras densjunkit i värdeHar portföljenförsäljning skett.harom

åretsvid slut.skattskyldige skatt
ansåg visserligen utgjordesaldometodernaKapitalvinstkommittén att

eftersom det skullemetoderalternativ till nuvarandeintressanta men
någonså genomföra demförändringgenomgripandeinnebära att aven

Kapitalvinstkommit-föregås diskussion.omfattandemåste allmändet av en
för beräkninggenomsnittsmetoddärför modifieradföreslogtén aven

aktievinster.
ansåg några instanserbetänkandetremissbehandlingenVid attav

Mångaborde utredassaldometoderna intressanta och närmare.var
eftersom de inte hadeinte saldometodernaremissinstanser berörde

kommenteradenågot demhuvudförslag. Avpresenterats somsom
två innebar vissaframför allt skäl; delsde flesta kritiskametoderna var av

vinster, delsbeskattning orealiseradesaldometodernavarianter avav
svårt skatteeffekterna vidansågs skattskyldiga förutsedet för de attatt var

påtalade beskattningden bristenförsäljningstillfället. Andra att av
Några ansågframtiden.kunde skjutasvinster ivissa fallrealiserade att

kontrollförfarande.alltför kompliceratkrävdemetoderna ett
portföljmetoden.utarbetatdenna kritik harVi tagit fastahar när

fångar kapitalvinst-fanns ivissa fördelarI portföljmetoden somman upp
kontrollmöjligheter,och ökadekommitténs saldometoder, enkelhett.ex.

bristermed vissa avgörande bl.a.kommit till närsamtidigt rättasom man
förutsebarheten.gällerdet
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20.5.3 Huvudregel för vinstberäkning

För underlätta framställningen talas i följandeatt det huvudsakligen om
aktier. För avgränsningen värdepapper avsnitt 20.4.1.av se

Vårt förslag: Den skattepliktiga åretsvinsten försäljningsintäkterutgörs av
minskade med avdrag för anskaffningsvärde.

Avdraget för anskaffningsvärde beräknas viss kvot försälj-som en av
ningsintäkten, avdragskvoten. Avdragskvoten lika föregående årsmedär
utgående anskaffningsvärde dividerat med marknadsvärdet portföljen

föregåendevid års utgång.
Utgående anskaffningsvärde föregåendebestäms års utgåendesom

anskaffningsvärde ökat med utgifterna för anskaffningar åretunder och
minskat med det anskaffningsvärde fåtthar dras vid försäljningarsom av

året.under

åretsVid slut kan den beskattningsbara vinsten beräknas enligt följande
formel:

Årets försäljningsintäkter årets försäljningsintäkter avdragskvotenx-
skattepliktig vinst

årFör varje fastställs den kvot, avdragskvoten, bestämmer hur storsom
del intäkten får dras anskaffningsvärdeav vid avyttringarsom av som

året.under
Avdragskvoten årför utgåendeberäknasett anskaffningsvärde vidsom

utgången föregående år delat med marknadsvärdetav hela portföljen
vid tidpunkt.samma

Exempel: Portföljens anskaffningsvärde utgångenvid år 1 60 000ärav
årsskiftekr. Vid uppgår portföljens marknadsvärdesamma till 100 000 kr.

Avdragskvoten skall årtillämpas då2 blir 0,6som eller 60 %
60 0002100 000.

Avdragskvoten skall avrundas till hela procentenheter.
Om gåttaktierna ned i värde detkan kvarvarande anskaffningsvärdet
åretsvid slut Dästörre än portföljvärdet. uppkommervara avdragskvoten

överstiger 100 %. Det innebär avdragetsom för anskaffningsvärdeatt vid
försäljningar påföljandeunder det året blir försäljningsintäkterna.större än
Dessa försäljningar såledesmedför det uppkommer reaförlust.att

Anskaffningsvärdet årsskiftevid ett det fastställdautgörs anskaff-av
ningsvärdet föregåendevid årsskifte ökat med de verkliga anskaffningsut-
gifterna för de aktier anskaffats året,under och fortfarandesom som
innehas åretsvid utgång, minus det anskaffningsvärde fåtthar drassom av
från årets försäljningsintäkter.

Exempel: Utgående anskaffningsvärde årför 1 60 000 kr. Aktier har
årköpts 2 för 30 000 kr., aktier med anskaffningskostnadvarav en

sålts10 000 åretskr. före utgång. Beräknat fåttomkostnadsbelopp har dras
år 2 med 12 Utgående000 kr. anskaffningsvärde årav för 2 60 000 +

20000-12000 68000kr.
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både ochnuvarande reglerjämfört medportföljmetoden,fördel medEn
skattskyldige medligger i densaldometoderna,tidigare nämndamed de att

skattemässiga resultatetfastställa deträkneoperation kanenkel av enen
året skattskyldige vilketunder denförsäljning skerförsäljning. När veten

får sig vidtillgodoräknaenligt huvudregelnomkostnadsbelopp han
försäljningspriset vid% 60 %60 skallOmskatteberäkningen. kvoten är av

skatteberäkningen.vidförsäljning drasvarje av
också detfråga skattesats kanproportionelldetI och med äratt om en

någon tillämpas, beräknassärregel skallinteslutgiltiga skatteuttaget, om
30-% vid60 kommer,Om avdragskvotenförsäljning. ärvid varje en
Såförsäljningsintäkt.% i varjeskattprocentig skattesats, 12 tas utatt

portföljmetodenhåller därförsig till huvudregeln har storalänge man
förutsebarheten.det gällerfördelar när

föreslår vidareportföljmetodentillämpningenförenkla attFör att av
fastställasskallutgående anskaffningsvärde och avdragskvotenportföljens

taxering ochdeklarationsskyldighet,vidare kap. 26taxeringen,vid omse
några försäljningar ägtFastställandet skall skeuppbörd. oavsett rum,om

påverkar beskattningenfastställda avdragskvoteneftersom den av senare
anskaffningsvär-Vår fastställandebedömning medförsäljningar. är att av

väsentligaportföljmetoden innebäraavdragskvot kommerden och att
flertaletaktier för detreavinstbeskattningenförenklingar vid storaav

skattskyldiga.

Kompletteringsregler20.5.4

beskrivits börvinstberäkninghuvudregeln försidanVid ovansomav
fall där huvudre-för demed kompletteringsreglerportföljmetoden förses

föreslår två sådana kompletteringsreg-effekter. Vimedför oönskadegeln
Framställ-slutförsäljning.regel vidkompletterandeytterligareler samt en

kompletteringsreglerna.förbeskrivning motivenmedningen inleds aven

för kompletteringsreglerna20.5.4.1 Motiv

tvâ Det beskatt-princip viktiga särdrag.i ärPortföljmetoden har attena
fastställs vidårets avdragskvotförsäljningar denbestämsningen somavav

Det andra särdragetföregående årsskifte. nedan.Detta särdrag analyseras
anskaffningrundvalför anskaffningsvärde beräknasavdragetär gs-att av

genomsnittsmetodmetodenhela portföljen, dvs.värdet för äratt en
20.5.5.9.portföljnivå. avsnittiDetta särdrag analyseras

årsvisfastställsavdragskvotenEffekter attav
avdragsgilladetdärvinstberäkningsmetod portföljmetoden,För att somen

försäljningsintäkten, skalli relation tillberäknasomkostnadsbeloppet
varjeberäknasavdragskvotenteoretiskt riktigt krävsfungera sätt attett

% portföljvär-5Då exempelvisgång avyttringförsäljning skullesker. avav
anskaffningsvärde.5 % portföljensmotsvarandeavdragdet alltid ett avge
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ocksåDet dåendastär det säkertär slutförsäljningattsom en av
portföljen leder till varken eller mindre helaatt anskaffningsvärdetänmer
förbrukas vid tillämpning portföljmetodens huvudregel. Av praktiskaav
skäl har emellertid inte bedömt det möjligt fastställa avdragskvo-attsom

Vårtvid varje försäljning. förslagten i ställetär avdragskvoten fastställsatt
årför iett taget.

Vid vinstberäkning aktieslagsnivå, dvs. vid tillämpning av genom-
snittsmetoden, uppkommer inte detta problem eftersom avdraget av
anskaffningsvärde beräknas aktie och inte försäljningskrona. Ettper per
exempel kan belysa denna skillnad mellan portföljmetoden och genom-
snittsmetoden:

Ett innehav 0001 aktier aktieslag utgångenvid årharettav 1av ettav
anskaffningsvärde 75 000 kr. och marknadsvärde 100 000ett kr.

årAvdragskvoten för 2 fastställs därför till 75 %. Portföljens marknadsvär-
de stiger sedan till 120 000 kr. Därefter säljs 500 aktier för 60 000 kr.

Enligt portföljmetoden dåblir den skattepliktiga reavinsten 60 000 kr.
60 000 %kr. 75 15 000 kr. Enligt genomsnittsmetoden blir denx-

skattepliktiga reavinsten 60 000 500kr. 75 kr. 22 500 kr.x—
Vid försäljning resterande 500 aktier till pris blir, eftersomav samma

fåravdraget återståendeinte överstiga anskaffningsvärde, den skattepliktiga
reavinsten enligt portföljmetoden 60 000 kr. 30 återstående000 kr.-
anskaffningsvärde 30 000 kr. Utan spärregler skulle avdraget blivit

återståendeoch detstörre anskaffningsvärdet negativt. Enligt genomsnitts-
metoden blir den skattepliktiga reavinsten, tidigare,sättsamma som
22 500 kr.

Exemplet visar vid erhållsgenomsnittsmetodenatt lika avdrag förstort
anskaffningsvärde bådavid försäljningarna, vilket rimligt eftersomär
försäljningarna identiska. Vidär erhålls,portföljmetoden jämfört med vad

teoretiskt riktigt, för högt avdrag vid den första försäljningensom vore och
lågtför avdrag vid den andra försäljningen. Anledningen till portföljme-att

toden detta resultat avdragskvotenär inte justeratsatt medger hänsyn till
ökningen aktiernas frånmarknadsvärde 100 000 kr. till 120 000 kr.av

Att avdragskvoten fastställs årför i leder allmänt tillett taget att
avdraget för anskaffningsvärde blir vadstörre än teoretisktär riktigtsom

aktiekurserna stiger efter det avdragskvotenom fastställts. Påatt
motsvarande blir avdragetsätt lägre vadän teoretiskt riktigtärsom om
aktiekurserna sjunker efter det avdragskvoten fastställts. Föratt minskaatt
de negativa effekterna denna föreslår tvåegenskap kompletteringsreg-av
ler, vilka redovisas i avsnitten 20.5.4.2 20.5.4.3.och

Att avdragskvoten årför fastställs anskaffningsvärdeett divideratsom
med föregåendemarknadsvärde årsvid utgång också påverkakan valet av
försäljningstidpunkt. Vid stigande åmarknadsvärden reduceras avdragskvo-

årsskiftenär dåDet förmånligareten ett blir sälja förepasseras. änatt
årsskiftet.efter Det omvända gäller vid sjunkande marknadsvärden. De

ekonomiska effekterna detta redovisas utförligare i avsnitt 20.8.av
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anskaffningsvärdenegativt20.5.4.2 Spärregel mot

fåranskaffningsvärde inteVårt förslag: för änAvdraget större attvara
utgående anskaffningsvärde blir noll kr.

portföljmetodensföregående tillämpningavsnitt kan vidvisats iSom av
alltförteoretiskt riktigt, högtjämfört med vadhuvudregel ärett, som

åretsfå försäljningar. Vid starktvidanskaffningsvärde draskomma att av
marknadsvärden, delkombination med försäljningistigande storav en av

fådå anskaffningsvärde drasportföljensportföljen helakan utan attav,
försålts. medges föravdrag inte skallportföljen Eftersomaktier ialla mer

föreslår för anskaff-vi avdragettotala anskaffningsvärdetdet attän
uppgå ingående utgifterfår anskaffningsvärde jämtetillningsvärde högst

utgång.åretsåret vidanskaffats under och innehasaktierför somsom
sig förutsebarhetenanskaffningsvärde inte iRegeln negativt gör attmot

hållaskattskyldige, redaVid försäljning kan denminskar. attgenomen
sålt året, delför tidigare under hurharmycket hanhur veta stor av

Regeln dock del enkel-anskaffningsvärdet finns kvar. gör att avensom
påverkargår den skattskyl-därigenommed metoden förlorad ochheten

situationen. Sannolikt kommeröverblickamöjligheter med lätthetdiges att
flertalet fall.gälla i detemellertid huvudregeln storaatt

återstående portföljvid förlust20.5.4.3 Särskilt avdrag

utgåendeVårt finnerförslag: vid tillämpning huvudregelnOm attman av
utgående ytterligareportföljvärde skallanskaffningsvärde överstiger ett

särskilt avdrag göras.
får dockavdraget enligt huvudregelnsärskilda avdraget ochDet

årets inte hellerförsäljningsintäkter ochintetillsammans större änvara
utgåendeutgående portfölj-anskaffningsvärde blir lika medstörre än att

värde.

år leder tillfastställs för iavdragskvotenRegeln taget attettattom
från teoretisktawika vadför anskaffningsvärde kanavdraget ärsom

eftersomskattskyldiga aktiekurserna stiger,riktigt. Regeln de närgynnar
då får Denanskaffningsvärde vid försäljningar.för högtde dra ettav

föreslås negativtför korrigera detta spärregelnregelenda är motattsom
föreslås några särskilda reglerinteanskaffningsvärde. Eftersom det i övrigt

anskaffningsvärde vid stigandeför högt avdrag förmotverkaför att
förinföra reglerinte heller motiverat generellaaktiekurser, det motär att

lågt aktiekurser. Settanskaffningsvärde vid sjunkandeavdrag för över
aktiekurserna, vilketgenomsnittligatidsperioder stiger dessutom delängre

årsvis lägre skatteuttagtill avdragskvot änleder regeln ettatt omom ger
teoretiskt riktigtfastställtskvoten sätt.ett
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Det finns dåemellertid fall det motiverat införaett är vidsärregelatt en
sjunkande aktiekurser. Detta fall uppkommer avdragskvoten understi-om

100 % och aktiekurserna sjunker året.under Avdraget förger anskaff-
ningsvärde vid dåförsäljningar lågt,blir för jämfört med vad ärsom
teoretiskt riktigt, och försäljningar leder enligt huvudregeln till beskattning.

lågtOm för avdrag dåett anskaffningsvärde leder till denav att
skattskyldige beskattas vid försäljningar, och detta samtidigt medför denatt
kvarvarande åretsportföljen vid slut visar förlust, föreslås denatt
skattskyldige skall ytterligaregöra särskilt avdragett anskaffningsvärde.av
Motivet lågadet förär avdragetatt i detta fall kan medföra denatt
skattskyldige vid försäljningar årföljande tvingas redovisa reaförluster.att

Vid formellt symmetrisk behandling reavinsteren och reaförlusterav
skulle någotdetta inte motiv för kompletterande föreslårregel. Vivara en
emellertid i kap. 16 endast 70 % reaförlusteratt skall avdragsgilla.av vara
Under dessa förutsättningar har vi bedömt det oskäligt föratt ettsom
lågt avdrag anskaffningsvärde skall leda till reavinstbeskattning årav ett
och till reaförluster avdragsgilla tillär endast 70 % år.under följandesom

föreslårVi därför regel ytterligare särskilt avdrag anskaffnings-en om av
värde för hindra denna oskäligaatt beskattningssituationatt uppkommer.

Exempel: Portföljvärdet 100 000är kr. och anskaffningsvärdet är
95 000 kr. utgången årvid Avdragskvoten vid försäljningar år 2av är
95 %. I årbörjan 2 sjunker portföljvärdet till 95 000 kr. Därefterav säljs
aktier portföljen för 50 000 kr. Avdraget för anskaffningsvärde dåur blir
enligt huvudregeln 47 500 kr. och den skattepliktiga vinsten 2 500 kr. Med
tillämpning dåhuvudregeln årets utgångvidär anskaffningsvärdetav
47 500 kr. och portföljvärdet 45 000 kr.

Enligt kompletteringsregeln särskilt avdrag skall skillnaden mellanom
anskaffningsvärde och portföljvärde åretsvid utgång fråndras åretsav
försäljningsintäkter. Denna skillnad uppgår till 47 500 kr. 45 000 kr.-
2 500 kr.

Det särskilda avdraget och avdraget enligt fårhuvudregeln emellertid
Åretstillsammans inte åretsöverstiga försäljningsintäkter. försäljningsintäk-

50 000är kr.ter och avdraget enligt huvudregeln 47 500 kr. Det extra
sålundaavdraget kan uppgå till högst 2 500 kr. de sammanlagdautan att

avdragen åretsöverstiger försäljningsintäkter.
Enligt kompletteringsregeln särskilt såledesavdrag skall ytterligareom

2 500 frånkr. dras årets försäljningsintäkter. Efter detav särskilda
åretsavdraget blir vinst utgåendenoll kr. och anskaffningsvärde blir lika

utgåendemed portföljvärde, uppgår till 45 000 kr.som
Vid tillämpning kompletteringsregeln särskilt avdragav föreliggerom

inte den förutsebarhet är utmärkande för portföljmetoden. Intesom annars
åretsförrän vid slut kan den skattskyldige med säkerhet fårregelnveta om

tillämpas. Ofta torde det dock redan under åretdelen finnassenare av
anledning misstänka så kommeratt bli fallet. Regelnatt skallom ses som

garantiregel alltför högtmot skatteuttag svårigheternaen ett varför att
förutse utfallet borde acceptabla.vara
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20.5.4.4 slutförsäljning

Vårt utgåendeförslag: Om portföljvärde till följdnoll kr., allaär attav
sålts återståendevärdepapper eller blivit värdelösa, anskaffningsvärdeskall

%.dras reaförlust, efter kvotering till 70av som

sålt återståendeOm skattskyldig har hela sin portfölj skall eventuellten
åretsanskaffningsvärde vid slut dras reaförlust. Detsamma gällerav som
ingåendealla de i portföljen exempelvisvärdepapperen blivit värdelösa,om

aktier blivit värdelösa likvidation, eller optionerkonkurs ellersom genom
blivit skattskyldigevärdelösa slutdagen. I de fall den attavsersom

årföljande aktier i oftaunder köpa kan förlusten praktikennya sparas,
något behålls.ingåendei portföljende värdepapperenattgenom av

ingår dåFörlusten i sin i portföljens anskaffningsvärdehelhet och kan
kvittas intäkter i portföljen.mot senare

Portföljmetodens20.5.5 tillämpning optioner,
terminskontrakt m.m.

Vårt förslag: Värdepapper förvärvas medeller stödavyttrassom av
ingåttfinansiellt instrument portföljvärdet enligt portfölj-i beskattassom

metoden.
Optionsutfärdaren i övriga fall beskattas enligt genomsnittsmetodenskall

för intäkter utfärdade optioner.av

såPortföljmetoden fungerar utgifter förvärv tillgenerellt för läggsatt
anskaffningsvärdet intäkter efter anskaffningsvärdeoch beskattas avdrag av

beräknats med hjälp Denna princip medföraavdragskvoten. kan attsom av
anskaffningskost-affärer i optionen och terminskontrakt, där kvoten mellan

lågförsäljningsintäkt förnad och den enskilda affären noll,ellerär gynnas
Vårtjämfört med andra placeringar omfattas portföljmetoden.som av

årsskifteförslag endast värdepapper innehas skallöveratt ettsom
beskattas enligt portföljmetoden skall denna bakgrund. I debl.a.motses
flesta fall optioner därförkommer och terminskontrakt beskattas enligtatt
genomsnittsmetoden.

årsskifteRegeln värdepapper innehas skall beskattasöveratt ettsom
enligt portföljmetoden i övrigt enligt genomsnittsmetoden skulle kunnaoch
medföra vid beräkning vinst anskaffningsvärde vid lösenproblem ellerav

måsteoptioner Vid vinstberäkningen antingenoch motsvarande.av
aktieaffärenoptionen anskaffningsvärde tas ur portföljen elleroch dess

läggas in i portföljen. Vi har valt denmed stöd optionergörssom av
föreslårVi därför finansielltsistnämnda lösningen. generell regel attsom
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finansielltstödmedförvärvas ellerinstrument annatavyttras avsom
ingått skall beskattasportföljen där förvärvet intei ochinstrument som

portföljmetoden.enligtoptionen, alltid skall beskattasavyttring avsom en
moderaktie,stödaktie förvärvas medexempelvisDetta innebär att avsom

ingår enligt portfölj-i portföljen skall beskattasoption liknandeeller som
säljoptionPå stödaktie säljs medmotsvarande skallmetoden. sätt avsom

frånIngår aktieningår portföljmetoden.portföljen beskattas enligtisom
stöd option förstförsäljning medaktien vidinte i portföljen skallbörjan av

portföljme-enligtförsäljningen sedan beskattasin i portföljen ochläggas
toden.

vårt SIL.återfinns fjärde stycketförslag till 27 § 1iReglerna mom.

Teckningsrätter m.m.
skattepliktigadenexempelvis teckningsrätter beräknasavyttringVid av

multiplicerad med avdragskvoten.minus intäktenintäktenreavinsten som
föreslås föravsnitt 20.6ide reglerDetta mycket enklare änär som

teckningsrätter beräknasanskaffningsvärden förgenomsnittsmetoden, där
proportionering.genom

aktiemöjlighet tecknaförteckningsrätt i stället köpsOm att attgeen
anskaff-utgifter förandraköpeskillingenbehandlas sättsamma som

skattepliktigaberäknas denaktien sedan säljsNär den tecknadeningar.
avdrag enligt avdragskvoten.reavinsten efter

Optioner

anskaffningsutgiften portföljenstilloptioner läggsFör förvärvade
årsskifte. Om optioneninnehaftsoptionenanskaffningsvärde över ettnär

försäljningsintäktvanliga regler, dvs.beskattning enligtsedan skeravyttras
anskaffningsvärde beskattas.enligt avdragskvot beräknatminus

år från detstöd förvärvad option inomköp med skerVid attettsomav
avsnitt 20.4.2.1.utlösas,reavinstbeskattningutfärdas skalloptionen se

för det hjälpdå anskaffningsvärdet medportföljenFinns optionen i skall
vid förvärvet.vederlagetförvärvade värdepapperetoptionen utgöras avav

enligtalltid beskattasförvärvade värdepapperet skallAvyttring detav
portföljmetoden.

anskaffningsvärdet detportföljen skallFinns optionen inte i
genomsnitts-med tillämpningbestämmasförvärvade värdepapperet av

årsskiftesedanförvärvade värdepapperetmetoden. Innehas det över ett
anskaffningsvärdet läggasgenomsnittsmetoden beräknadedet enligtskall

anskaffningsvärde.till portföljens
frånårmed stöd förvärvad option inomförsäljning skerVid ettsomav

utfärdas följande gälla.optionen skalldet att
både säljs i portföljen skallFinns optionen och det värdepapper som

för det med stödvederlagetskattepliktig reavinst beräknas avsom
sålda enligt avdragskvotenminus avdragvärdepapperetoptionen av

finns i portföljen detanskaffningsvärde. Om optionenberäknat men
ingår portföljenoptionen inte i skallsäljs med stödvärdepapper avsom
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värdepapperet först läggas in i försäljningenportföljen och sedan
beskattas enligt portföljmetoden.

Finns optionen inte i portföljen den aktie säljs finns imen som
portföljen skall skattepliktig reavinst beräknas enligt följande: Vederlaget

såldaför optionendet med stöd värdepapperet minus det enligtav
genomsnittsmetoden beräknade anskaffningsvärdet för optionen utgör
försäljningsintäkt skall ligga till grund för reavinstberäkning enligtsom

Från fårportföljmetoden. sistnämnda försäljningsintäkt avdrag för
erhållaanskaffningsvärde beräknat enligt avdragskvoten förgöras att

framgår vårtskattepliktig reavinst. Detta förslag till 24 § 4av ny mom.
tredje SIL jämförtstycket med 27

Finns varken optionen eller den aktie säljs i portföljen skallsom
beskattning ske enligt genomsnittsmetoden.

Optionsutfärdaren skall inte beskattas enligt portföljmetoden för
tillgångarutställda optioner eftersom de inte förpliktelser.utgör utan

Optionsutfärdande där förpliktelsen inte försäljningavslutas attgenom
såledeseller köp underliggande värdepapper framtvingas lösen skallav

alltid beskattas enligt genomsnittsmetoden.
Vid lösen köpoptioner, optionsutfärdaren tvingas säljadvs. närav

frånvärdepapper sin portfölj, skall premium, den inte redan beskattats,om
läggas till försäljningsintäkten och denna intäkt vidutgörasumma
beräkning skattepliktig reavinst enligt portföljmetoden.av

Vid optionsutfärdarenlösen säljoptioner, dvs. tvingas köpanärav
värdepapper, anskaffningsvärdetskall beräknas köpeskillingen minussom
erhållen premium, denna inte redan beskattats.om

Se vidare specialmoitiveringar till 24 § 4 tredje stycket SIL.mom.

Standardiserade terminskontrakt

ingårEn standardiserat terminskontrakt exempelvisettsomperson om
försäljning aktier, inteoch genomför s.k. nettning, nedan, kanav senare se
välja mellan slutdagen aktiernaleverera eller reglera affärenatt genom
kontantavräkning. I fallet med kontantavräkning det rimligt resultatetär att

dåbeskattas först slutdagen, eftersom det först intäktenär som av
uppnå föreslåraffären Förkänd. likformighet affärerär ävenatt att

med standardiserade terminskontrakt avslutas med leverans beskattassom
sådanavid tidpunkt affärer avslutas med kontantavräk-samma som som

framgår vårtning, dvs. slutdagen. Reglerna till §förslag 24senast av ny
4 fjärde stycket.mom.

Den skattskyldige emellertidkan i praktiken fastställa resultatet av en
affär med standardiserade terminskontrakt redan före slutdagen genom
s.k. nettning. Nettning innebär den tidigare köpt aktier enligtatt som
terminskontrakt säljer aktiermotsvarande enligt terminskontraktsenare

såltmed slutdag, tidigareeller den aktier enligt terminskon-attsamma som
trakt köper motsvarande aktier enligt terminskontrakt medsenare samma

Dåslutdag. Genom nettning blir resultatet terminsaffären finnskänt.av
också underlag för beräkning skattepliktig reavinst.av
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skattskyldighet för affärer med standardiserade terminskontrakt bör
således inträda slutdagen, affären avslutassenast när leveransgenom
eller dåkontantavräkning, eller den dag resultatet terminsaffärenav
blivit känt s.k. nettning.genom

Ej standardiserade terminskontrakt

Vid försäljning aktier med fördröjd leverans, vilken kan betraktasav som
försäljning enligt standardiserade terminskontrakt, värdetskall denav
överenskomna köpeskillingen beskattas, efter avdrag för enligt avdrags-
kvoten beräknat anskaffningsvärde, dåvid den tidpunkt bindande avtal
träffas. Detta följer de regler föreslåsbeskattningstidpunkt iav om som
avsnitt 15.7. För skattskyldiga någoninte har fastställd avdragskvotsom
sker beskattning i stället enligt genomsnittsmetoden. Beskattning sker här
för intäkten dess storlek blirnär känd. Uppkommer inte den utgift som
affären år,förenad fårmed underär den till 70 % drassamma senare av

reaförlust.som en

Konvertering konvertibelt skuldebrevav m.m.
framgåttSom avsnitt 20.4.2.1 föreslås konvertering konvertibeltattav av

skuldebrev skall beskattas avyttring transaktionen skerm.m. som om mer
år efterän utställandet det konvertiblaett skuldebrevet ellerav motsvaran-

de. I fallet med konvertibelt skuldebrev har anskaffningskostnadett en
lagts till portföljens anskaffnlngsvärde det konvertiblanär skuldebrevet
anskaffades. När konverteringen sedan sker, förutom i fall där konvertering

år,sker redan inom inträder skattskyldighetett bytesaffär hadesom om en
ägt mellan skuldebrevet och aktien. Aktiens marknadsvärderum
konverteringsdagen intäkt vilken beskattastas efter avdrag enligtupp som
avdragskvoten.

20.5.6 fångBenefika m.m.

Vårt förslag: Vid förvärv gåva eller bodelningtestamente,genom arv,
mellan makar skall tillgodoräkna sigmottagaren anskaffningsvärdeett som

vad den tidigare fåttmotsvarar skulle ha såltägaren dra hanav om
aktierna till på överlåtelsedagen.marknadsvärdet gåvaVid och bodelning
skall den tidigare minska sittägaren anskaffningsvärde med belopp.samma

gåvaVid aktie skall det anskaffningsvärde frånöverförs givaren tillav som
gåvotagaren bestämmas till det belopp fåttgivaren skulle drasom av som
anskaffningsvärde såltsaktierna i stället till marknadsvärdetom
gåvodagen. får såledesMottagaren givarensöver anskaffningsvärde ita
enlighet med den s.k. kontinuitetsprincipen. årsskiftetVid sker i förekom-
mande fall gåvasammanslagning de aktierna ochen mottagnaav som
gåvotagarens övriga marknadsnoterade aktier. Säljer iev. mottagaren
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årsskiftetstället aktierna före skall den skattepliktiga reavinsten beräknas
enligt genomsnittsmetoden och med proportionering det anskaff-av

frånningsvärde övertagits givaren.som
Vid föreslåsoch bodelning mellan makartestamente samt attarv

gåva.principer tillämpas vid Vid bodelning mellan blirsamborsamma som
frågadet däremot aldrig fördela värdepapper eftersom det endastattom

bostad och bohag omfattasär 1987:232lagengemensam som av om
sambors hem. Se vidare specialmotiveringen till förslaget tillgemensamma
27 § 9 SIL.mom.

fång,Vid blandade gåvadvs. där del avyttring och delären av en en
föreslåsförsäljningutgör den s.k. delningsprincipen skall tillämpas vidatt

beskattningen, avsnitt 15.5. Den innebär del avyttringenattse en av
gåva föremål gåvobeskattningbetraktas och bara blir för och intesom

någon inkomstbeskattning. Den andra delen avyttringen betraktasav som
försäljning och reavinstbeskattas.

För gåvaden del gäller de beskrivna förutgör reglernasom ovan
överföring frånanskaffningsvärde givaren till Den delmottagaren.av som

försäljning beskattas enligt portföljmetodensutgör regler.
Detta kan belysas med Omexempel: aktie har marknadsvär-ett en som

överlåtsdet 100 kr. vederlag 40 hänförskr., 40 kr. till försälj-mot ett
gåva.ning 60och kr. till givarenAntag har avdragskvoten 50 %.att

får dåMottagaren gåvodelenanskaffningsvärdeöverta för 30 kr.ett
Givarens anskaffningsvärde minskas med belopp. För försäljningensamma
beskattas givaren för vinst 20 kr. 40 kr. 40 50 %,kr. medanen x—
gåvotagaren får lägga 40 till sittkr. anskaffningsvärde. Sammanlagt

givarens gåvotaga-kommer anskaffningsvärde minska med 50 kr. ochatt
anskaffningsvärde 70 kr.attrens vara

20.5.7 Avregistrering m.m.

Vårt förslag: årsskiftetVid efter det aktie upphört marknadsnote-att atten
minskas anskaffningsvärdet i portföljen med avdragskvoten multiplice-ras

rad med det sist noterade marknadsvärdet. Aktien beskattas därefter enligt
genomsnittsmetoden. uppgårAktiens anskaffningsvärde därvid till det
belopp varmed portföljens anskaffningsvärde minskats.

När aktie upphört marknadsnoteras, inteoch i övrigt skall beskattasatten
enligt portföljmetoden, skall Vårtportföljmetoden inte tillämpas.längre
förslag sådanaaktien underär omständigheter lyftasskallatt ut ur
portföljen årsskifte.vid nästföljande Därvid skall det kvarvarande

årsskiftetanskaffningsvärdet vid minskas med den avregistrerade aktiens
anskaffningsvärde.

föreslårVi metod föreslagits beträffande bodelnings-att samma som
gåvofallenoch används för beräkning den avregistrerade aktiens anskaff-av

ningsvärde. Portföljens anskaffningsvärde minskas med aktiens värde sista
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dåmed avdragskvot gällde.multiplicerat denden noteradesdagen som
fåranskaffningsvärdet sedan gällaberäknadeDet detta sätt som

fråga.aktien ianskaffningsvärde för
marknadsnotering tidigareföljertidigare föreslagna reglerAv att av

frånenligt portföljmetodenaktien skall beskattasonoterad aktie medför att
årsskiftet börjatefter det aktienmed detoch närmaste att noteras.

till 27 § 8 SIL.finns intagna i förslagetReglerna mom.

övergångsregler20.5.8

årgångenVårt tillämpas för första förförslag: När portföljmetoden skall
får ingående 40 %schablonmässigtanskaffningsvärde beräknas1991 som

1990 eller, denportföljens marknadsvärde den 31 december omav
så anskaffningsvärden enligtaktiernasskattskyldige begär, som summan av

år 1990.regler gällerde som
övergångsperiod år portföljmetodentillämpas inteUnder tre omen

utgångföregående årsaktier vid harmarknadsnoteradeinnehavet m.m.av
50 000 kr.marknadsvärde lägre änärett som

övergång portföljmetoden innebär vissatill beskattning aktier enligtEn av
bådeövergångsproblem skattemyndigheterna.för de skattskyldiga och

så övergången Vår bedömningblir enkel.Regler därför utformasbör att
övergången schablonmässigtenklaste metoden vidden ärär attatt

ingå tillskall i portföljenanskaffningsvärdet för de aktierbestämma som
1990.den 31viss andel marknadsvärdet decemberen av

önskemå-nivå bör awägning mellanNär schablonens bestäms görasen
så många möjligt använda den och intelet strävan attattatt som

lämpligför Viskatteunderlaget skall reduceras mycket. attanser en
% 1990 den40 marknadsvärdet den 31 decemberschablon är att avav

aktier skall användasskattskyldiges innehav marknadsnoteradeav m.m.
såfårAlternativt skattskyldige han begäranskaffningsvärde. den omsom

enligtsitt anskaffningsvärde för innehavet de reglerberäkna hela som
år 1990.gäller för .

föreslåsövergångsproblemen metoden underFör reducera attatt en
övergångsperiod år skattskyldiges innehavendast tillämpas dentre om

föregåendeutgångenaktier, vid beskatt-marknadsnoterade m.m. avav
övergångspe-ningsår 50 000 Undermarknadsvärde minst kr.har ett

lämplighet för de mindrerioden vinnas erfarenheter metodenskan om
någonNär börjat enligt portföljmetoden skallinnehaven. väl har beskattas

ingåendetillämpas till dess värdepapperdenna dock ända alla avyttrats.
påföljande årDärefter tillämpas portföljmetoden för först närnytt

årsskifte.portföljvärdet i 50 000 vidkommer kr. ettupp
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20.5.9 Vissa egenskaper hos portföljmetoden

I avsnitt 20.5.4 analyserades effekterna avdragskvoten fastställsattav
årsvis. I detta avsnitt analyseras effekter reavinsten beräknasattav
portföljnivå. En analys möjliga ekonomiska effekter portföljmetoden,av av

idels jämförelse med nuvarande regler, dels i jämförelse med genomsnitts-
metoden redovisas i avsnitt 20.8.

Portföljmetoden bygger i pånämnts avsnitt 20.3.3.2som samma
principer genomsnittsmetoden. Vid genomsnittsmetoden beräknassom
anskaffningsvärdet för avyttrade aktier genomsnitt för allaettsom
innehavda aktier aktieslag. Vid portföljmetoden beräknasav samma
avdraget anskaffningsvärde för avyttrade aktier genomsnittav förettsom
alla aktier i portföljen.

Vid delförsäljning aktier aktieslagen anskaffats tillav av samma som
olika uppgårkostnad, den skattepliktiga reavinsten enligt genomsnittsmeto-
den försåldatill de aktiernas andel den vinstentotala för samtligaav

Påanskaffningar. uppgårmotsvarande sätt den skattepliktiga reavinsten
enligt portföljmetoden till de avyttrade aktiernas andel den totalaav
vinsten för hela portföljen. I detta frånsammanhang bortses effekterna av

avdragskvoten fastställs åratt för i vidareett avsnitt 20.5.4.taget, se
Portföljmetoden såledesmedför utjämning det skattepliktigaen av

resultatet mellan alla aktier och andra värdepapper ingår i portföljen.som
tvåDet har viktiga effekter.

För det första kvittas skattemässigt förluster enskilda aktier som
sjunkit i värde vinster andra enskildamot aktier stigit i värde.som
Detta uppnås också vid genomsnittsmetoden, där uppkommer endastmen
kvittning mellan aktier slag anskaffats till olika kostnad.av samma som
Vid portföljmetoden har kvittningen betydelsestörre eftersom den kan ske
mellan olika aktier, vilka kan ha olika kursutveckling.

För det andra kommer nyköpta aktier och andra värdepapper, denär
läggs in i portföljen, smittas den relationatt mellan marknadsvärdeav
och anskaffningsvärde sedan tidigare finns i portföljen. Enskildasom
affärer där kvoten mellan anskaffningskostnad och marknadsvärde
försäljningsvärde frånawiker avdragskvoten i portföljen dåkommer att

missgynnas beroende kvoten förgynnas resp. den enskilda affärenom
understiger eller överstiger portföljens avdragskvot. Exempelvis gynnas
vinstgivande affärer med standardiserade terminskontrakt avslutassom
med kontantavräkning, då det i dessa fall inte någrafinns anskaffningskost-
nader. Placeringar i aktier med korta innehavstider, där anskaffningskostna-
den vanligen är likanästan marknadsvärdet, missgynnasstor däremot.som

Utjämningen mellan förluster vinsteroch enskilda aktier inom
portföljen kan illustreras med exempel:ett

Ett aktieinnehav består 100 aktier i AB X anskaffats förav som
20 000 kr. och 100 aktier i AB Y anskaffats för 10 000 Marknads-kr.som
värdet X-aktierna 35 000 kr.är och Y-aktierna 1 000 kr. Avdrags-
kvoten enligt portföljmetoden 83 % 30000är kr. 36 000 kr.. Vid:
försäljning X-aktierna blir den skattepliktiga vinsten 35av 000 kr. -
29 050 35kr. 000 kr. 83 % 5 950 kr., medan värdestegringen detx
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värdestegringen15 En delX-aktier 000 kr.enskilda innehavet är stor avav
således Y-aktierna.värdeminskningenkvittas bortX-aktierna mot

000 kr.skattepliktiga vinsten 1Y-aktierna blir denVid försäljning av -
slutförsälj-kompletteringsregeln vidtillämpning950 50 kr., medkr. av

Y-aktierenskildavärdeminskningen det innehavet ärning, medan av
återstående portföljen och fullvinsten iDärigenom den9 000 kr. beskattas

uppnåtts.förluster enskilda aktier harkvittning vinster ochmellan
värdepap-nyinköpta aktier och andraDen andra viktiga effekten är att

marknadsvärde,anskaffningsvärde ochsmittas den relation mellanavper
portföljen.tidigare finns inormalfallet den orealiserade vinst, sedani som

nyinvesteringarberäknade avkastningen efter skattDet medför denatt
påverkas tidigarevinstenaktier andra finansiella instrumenti eller av

ingått portföljvärdet.investeringar isom
missgynnas defallet nyinvesteringarFörst behandlas det attatt av

portföljenismittas portföljens avdragskvot. Finns vinstandelstorenav
med innehavstider, eftersomdetta missgynna placeringar i aktier kortakan

då blikortfristiga aktieinnehavet kan hög.andel vinsten detskattens av
Detta kan visas exempel:ettgenom

500 000 marknads-anskaffningsvärde kr. ochEn portfölj har ettett
aktieinnehavaren portföljen kommervärde 1 000 000 kr. atttror enav

månaden. Han inte10 % den däremotstiga med i värde närmaste troratt
viljaplacering Han skulle därför köpaaktien bra längre sikt.äratt en

månad.för 100 000 sälja dem efteraktier detta slag kr. och sedan enav
årsskifte då förinnehas beskattasOm aktierna kommer hanöver attett en

uppgår vinstentill 46 % försäljningspriset, medan den faktiskavinst som av
%%% 30 blir 149,1 försäljningspriset. Med skattesats skattenär enav

försäljningspriset, den nominella vinsten.dvs. änav mer
skattepliktigOm del försäljningsintäkten skall tasstor upp somen av

måttligt värde,för enskild aktie förväntas stiga ivinst kanen som
avstår från aktien.risk vissa investerare köpauppkommer hellre attatt

lågt värdeDetta särskilt giltigt den skattskyldigeantagande sätterär ettom
detill följdde framtida avdragsmöjligheter uppkommer attsom av

påverkar förnyanskaffade aktiernas anskaffningsvärde avdragskvoten även
frånde aktier innehades början.som

också smittasDet finns emellertid fall där placeringar deattavgynnas
standardiseradeportföljens avdragskvot. Ett affärer iexempel ärav

kontantavräkning. Därterminskontrakt med uppkommeravslutas ensom
någon anskaffningskostnad. Vid beskattning enligtintäkt det finnsutan att

får ändå enligt avdragskvotenportföljmetoden emellertid avdrag medgöras
skattepliktiga reavinstenanskaffningsvärde. Därigenom blir denberäknat

frånnettointäkten den enskilda affären.lägre än
För de effekter portföljmetoden skulle kunna bl.a.minskaatt gesom

föreslårterminsaffärer vi, ikortfristiga aktieplaceringar och nämntssom
årsskifteavsnitt 20.4.1, aktier innehas skallendast över ettatt som

andraportföljmetoden. Därigenom beskattas aktier ochbeskattas enligt
åretbåde i enligtvärdepapper och säljs under ställetköps genom-som

På kortfristigaflesta fallsnittsmetoden. detta undviks i desätt att
året i optioner ellermissgynnas affäreraktieaffärer under eller att
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terminskontrakt Kortfristiga innehav aktier ellergynnas. andraav
finansiella instrument årsskiftetsträcker sig över kommer emellertidsom

beskattas enligt portföljmetoden.att
En årsskiftesgränsennackdel med denär kan leda tillatt skatteanpass-

ning den skattskyldige åretsväljer föreatt slutgenom framatt reavinsterta
värdepapper gått med lägre vinst denän genomsnittliga vinstensom i

portföljen. Därigenom erhålls högre avdrag anskaffningsvärdeett änav om
aktierna årsskiftetsäljs efter och avdraget beräknas med hjälp avdrags-av
kvoten i portföljen. För värdepapper givit förlust kan det emellertidsom

behålla dem föratt förbättravara gynnsammare avdragskvotenatt för
övriga aktier i portföljen realisera förlustenän ochatt avdrag för 70 %

denna reaförlust.av
En årsskiftesgränsennackdel med delannan är den förenklingatt en av

portföljmetoden skulle kunna medföra inte stånd.som kommer till
Optioner, teckningsrätter, terminskontrakt inte innehas överm.m. som ett
årsskifte dåbeskattas enligt genomsnittsmetoden mångai fall ärsom
krångligare tillämpa portföljmetoden.att än

Vår bedömning fördelarnaär med undantaatt innehav finansiellaatt av
påbörjasinstrument och avslutas årunder ändåsom överväger desamma

nackdelar i form olikformigheter, skatteanpassning ochav komplicerande
inslag kan uppkomma. Om det emellertid framkommer årsskiftes-som att

svårigheterskapargränsen svårtillämpadei form regler eller skattepla-av
nering i skala bör detstor iövervägas stället beskattaatt marknadsnotera-
de aktier enligt portföljmetoden frånredan anskaffningstidpunkten,m.m.
alternativt beskatta alla aktieratt och aktierelaterade finansiella instrument
enligt genomsnittsmetoden.

20.6 Reavinstbeskattning aktier enligtav m.m.
genomsnittsmetoden

Vårt förslag till reavinstbeskattning enligt genomsnittsmetoden överens-
till delarstämmer med gällandestora för reavinstbeskattningrätt aktierav

två årinnehafts i eller längre. I de fall förslaget frånsom awiker gällande
dettarätt särskilt.anges

Sammanfattning20.6.1 förslagetav

Vid beräkning skattepliktig reavinst vid försäljningav aktier och andelarav
inte beskattas enligt portföljmetoden,m.m. skallsom genomsnittsmetoden

användas. Avgränsningen vilka värdepapper föreslås bli beskattadeav som
enligt portföljmetoden genomsnittsmetoden redovisas i avsnittresp. ovan
20.4.1.

Den skattepliktiga reavinsten beräknas för varje slag värdepapper förav
sig försäljningsintäkten minus avdrag för beräknatsom anskaffningsvärde.
Vid aktieforsäljningar innebär genomsnittsmetoden avdraget föratt
anskaffningsvärde beräknas det genomsnittliga anskaffningsvärdet försom
det aktuella aktieslaget, multiplicerat försåldamed antalet aktier.

9-R1NK2



SOU 1989:33130 Reavinstbeskattning aktier, optioner m.m.av

aktieslagaktierkvarvarande innehavAnskaffningsvärdet för sammaav av
dragitsanskaffningsvärdetill detmed hänsynreduceras av.som

från aktier,delsgällandeawikelserFörslaget innebär rätt attgenom
två år, optioner ochdelsinnehafts tidkortare änandelar m.m. som

genomsnittsmetoden.föreslås enligtbli reavinstbeskattadeterminskontrakt
Volvo B fria.exempelvisaktier viss serie,aktieslag räknasSom ett av

medserier i bolag ochaktier olikavinstberäkningen skallVid sammaav
slåspraxis,små enligt nuvarandeinte,prisskillnader samman.som

vinstberäkningHuvudregel för20.6.2

försäljningsin-Vårt förslag: skattepliktiga realisationsvinstenDen utgörs av
anskaffningsvärdet.beräknademinskade med dettäkter

genomsnittligadetanskaffningsvärdet bestämsberäknadeDet som
multipliceratslaget,för värdepapper det aktuellaanskaffningsvärdet av

försålda detta slag.värdepappermed antalet av
för varjeberäknasgenomsnittliga anskaffningsvärdet skallDet separat

följandevärdepapper sätt:slag av
minusför inköpta värdepapperanskaffningsut gifterSumman summanav

försåldaanskaffningsvärde föravdragetvid tidigare försäljningarav
innehavetkvarvarandeanskaffningsvärde för detvärdepapper utgör summa
innehavdadividerad med antaletDennavärdepapper. summasenareav

anskaffningsvärdet.det genomsnittligavärdepapper utgör

med gällandeGenomsnittsmetodens huvudregel rätt.överensstämmer
också beskrivits bl.a. iför genomsnittsmetoden harPrinciperna ovan,

exempel:därför med20.3.3. Metoden belyses endastavsnitt ett
för 100 kr. styck,anskaffat 100 aktier visst slagEn har ett perperson av

säljer 100200 Personen sedanaktier å 150 150 aktier ä kr.250 kr. och
då 300aktie blir kr.Den skattepliktiga vinstenför 300 kr. styck.aktier per

aktierna. Detta anskaff-anskaffningsvärdet fördet genomsnittligaminus
anskaffningsutgifter155 aktie 77 500 kr. i totalaningsvärde kr:är per

således, frånvaroblir iskattepliktiga vinstendividerade 500 aktier. Den
aktie.transaktionskostnader, 145 kr. perav

300 aktierytterligareAktiekursen sjunker och köper av sammapersonen
återigenkan200 Därefter stiger aktiekursen och hanför kr. styck.slag

genomsnittliga anskaffningsvärdet100 aktier för 300 styck. Detsälja kr.
då 15 000 122 000 kr. delat1741:29 77 500 500 kr. 60 kr.kr. kr.är +-

återståendeanskaffningsvärdet för detaktier. Vid beräkningen700 av
vid tidigareanskaffningsvärde utnyttjatsdras det bortinnehavet som

15 500anskaffningsvärdet med de kr.försäljningar, dvs. i detta fall minskas
föregående försäljning.utnyttjades vidsom

svårigheter taxeringsmyndigheterna kontrolleraDet föreligger för att
anskaffningsvärde, eftersomgenomsnittligtriktigheten i beräkningen av

mångaåterkommande fallförsäljningar i kanaktieinnehavaren vid köp och
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utgå frånvälja de köp givit de högsta anskaffningsutgifterna, ochatt som
dölja han innehaft aktier slag med lägre anskaffningsvärdeatt av samma

Genomsnittsmetodenoch kan vidare komplice-avyttrats.som senare vara
förrad den skattskyldige. Detta betydelsefullt inslag i kritikenett motvar

kapitalvinstkommitténs förslag till reavinstbeskattning aktier enligtav
genomsnittsmetoden. För underlätta kontrollen och för förenkla föratt att
den skattskyldige det därför önskvärt anskaffningsvärdenaär fastställsatt

årvarje vid tillämpningäven genomsnittsmetoden, enligtav samma
principer föreslagits för portföljmetoden, vidare kap. 26som se om
deklarationsskyldighet, taxering och uppbörd.

Som slag värdepapper räknas bl.a. aktierett viss serie,av av en
exempelvis Volvo frånB fria till skillnad Volvo B bundna, optioner av en
viss serie och till visst lösenpris, exempelvis köpoptioner avseende Atlas

slutmånadCopco medA augusti 1989 och lösenpris 440 kr. Det kan
således bli aktuellt fastställa antal anskaffningsvärden föratt ett stort en
skattskyldig.

Enligt nuvarande praxis vid beräkning genomsnittlig anskaffnings-av
tvåkostnad för aktier årinnehafts eller längre, skall aktier olikasom av

slåsserier i bolag kursskillnaderna mellan aktieslagensamma samman om
små. De praktiska problemen medär vilka slag värdepapperatt avgöra av

slåsskall vid svårighe-genomsnittsberäkningen, exempelvissom samman
prisskillnaderna små,avgöra skallnärterna att talar emellertidanses vara

sammanslagning olika värdepapper. Prisskillnadernamot mellanen av
värdepapper kan vidare variera tiden, vilket skulle innebäraöver kunna att
genomsnittsberäkningen ibland skulle flera aktieslag sammanslagnaavse

ovanståendeoch ibland varje aktieslag för sig. föreslåsAv skäl detatt
genomsnittliga anskaffningsvärdet skall beräknas för varje aktieslag,separat
eller slag andra värdepapper.av

Genomsnittsmetoden lagregleras i förslaget till 28 § SIL.
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20.6.3 Anskaffningsvärden för vissa värdepapper

20.6.3.1 Anskaffningsvärden för teckningsrättsbevis,
teckningsoptioner m.m.

Vårt förslag: Vid avyttring teckningsrättsbevis, delbevis eller bevisav om
erhållitsföreträdesrätt erhållandetmed stöd moderaktie, och därsom av

rättigheten inte utdelning, beräknas anskaffningsvärdetutgörav genom
proportionering.

Anskaffningsvärdet för moderaktien inkl. teckningsrätt, delrätt eller
dåföreträdesrätt fördelas det bevisetavyttrade och moderaktien utan

teckningsrätt, delrätt företrädesrätt.eller Bevisets andel anskaffningsvär-av
det beräknas bevisets marknadsvärde dividerat med moderaktienssom
marknadsvärde inkl. teckningsrätt, delrätt eller företrädesrätt.

Även vid erhållitsavyttring teckningsoption förvärvav som genom av
skuldebrev förenat föreslåsmed optionsrätt anskaffningsvärdet beräknasatt

proportionering enligt den metod angivitsgenom som ovan.

Innehav moderaktie kan teckna aktierrätt eller vidattav en att,ge nya
fondemission, erhållavederlag aktier. Dessa rättigheterutan kan, i stället

erhållaför utnyttjas för frånfler aktier, avskiljasatt moderaktienatt och
säljas i form teckningsrättsbevis delbevis.separat Därutöver kanav resp.
innehav moderaktier köpa konvertiblarätt skuldebrev, skuldebrevattav ge

Ävenförenade med optionsrätt eller värdepapper. dessa rättigheter,annat
här kallade företrädesrätter, kan utnyttjas eller avskiljas säljasoch separat
i form bevis företrädesrätt.av om

Om innehavare fårmoderaktie till underprisrätt tecknaen attav en
aktierän eller konvertibla skuldebrevannat eller skuldebrev med

optionsrätt i det bolaget, kan värdet teckningsrätten elleregna av
företrädesrätten i vissa fall betrakta utdelning. Anskaffnings-attvara som

sådanvärdet för teckningsrätt företrädesrätteller beräknas inte enligten
de föreslagna reglerna proportionering, värdet denutgörsutanom av av
beskattade utdelningen.

Vid försäljning teckningsrättsbevis, delbevis eller bevis företrädes-av om
erhållitsrätt med stöd moderaktie, och inte utdelning,utgörsom av som

måste anskaffningsvärde beräknas. Nedan vårtmotiverasett förslag till
regler för beräkna dessa anskaffningsvärden. Iatt och exemplentexten

endast teckningsrättsbevis,nämns principerna delbevisäven ochmen avser
bevis företrädesrätt.om

För teckningsrättsbevis erhållits innehav moderaktiesom genom av en
tvåfinns alternativa metoder beräkna anskaffningsvärdet. Det förstaatt

alternativet förordades kapitalvinstkommittén SOU 1986:37. Förslagetav
innebar anskaffningskostnaden föratt avyttrade teckningsrättsbevis som
erhållits med stöd moderaktie skulle till noll kr.sättasav

Det andra alternativet enligtär gällande proportioneraatt, rätt,som
moderaktiens anskaffningsvärde teckningsrättsbeviset och aktien exkl.
teckningsrätten. Proportionering fårinnebär teckningsrättsbevisetatt en
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moderaktiens anskaffningsvärde. Denna andel bestämsandel somav
försäljningspris dividerat med aktiens marknadsvärdeteckningsrättsbevisets

avskiljandet teckningsrätten. Fördelarnaföre med metod kanav resp.
sammanfattas:

noll kr. anskaffningsvdrdeFör talar det blir enkelt beräknaatt attsom
skattepliktiga vinsten vid försäljningar teckningsrätter. Försäljningarden av

påverkar dåteckningsrätter inte det genomsnittliga anskaffnings-hellerav
återståendeför aktier, vilket innebär förenkling för denvärdet en

skattskyldige jämfört med nuvarande regler. Slutligen medför noll kr. som
anskaffningsvärde skattekrediten hos det kvarvarande aktieinnehavetatt
minskar.

beräkna anskaffningsvärdet proportioneringFör talaratt attgenom
innebär enhetligare, ekonomiskt riktigare, tillämpningmetoden och setten

genomsnittsmetoden alternativet anskaffnings-ha noll kr.än attav som
värde.

frånFörsäljning teckningsrättsbevis kan delförsäljningettav ses som en
den enhet aktien och teckningsrätten Vid delförsäljningarutgör.som av
aktier aktiesla proportioneras anskaffningsvärdet enligt genomsnitts-ettav g

på försåldametoden de aktierna det aktieinnehavet.och kvarvarande
Proportionering uppfyller därför enhetligakravet skatteregler.

Avskiljande teckningsrättcn innebär i de flesta fall moderaktiensattav
värde sjunker. Om minskningdenna moderaktiens marknadsvärde inteav

såminskning aktiens anskaffningsvärde kan detmotsvaras av en av
vårtreaförlust vid försäljning moderaktien. Enligt förslaguppkomma av

endast 70 % reaförluster Medskall dras noll kr. i anskaffnings-av av.
den situationen försäljningslikvidenvärde kan uppkomma hela föratt en

vinst medan därigenomteckningsrätt beskattas de uppkomnasom
får %.förlusterna moderaktier endast dras till 70 För undvikaattav en

sådan skattebehandling kan det förutses aktieägare ivissa fallattogynnsam
avstår från sälja sina teckningsrätter. En regel anskaffningsvär-att attom

noll skulle därför missgynna handelndet kr. med delbevis och tecknings-är
Detta undviks vid beräkning anskaffningsvärdenrätter. av genom

proportionering.
Vår bedömning ovannämnda faktorer likformighetär bör ochatt av

Vårtenhetlighet tillmätas vikt. förslag därför anskaffningsvär-störst är att
för teckningsrättsbevis,det delbevis, och bevis företrädesrätter skallom

proportionering.beräknas genom
föreslåsSamma princip vidare tillämpas vid beräkning anskaffnings-av

erhållitsför optionsbevisvärde köp skuldebrev förenat medsom genom av
sådantEnligtoptionsrätt. gällande beräknas anskaffningskostnaden förrätt

optionsbevis anskaffningskostnaden för skuldebrevet inkl. optionsrät-som
uppnåminus marknadsvärdet för Förskuldebrevet. likformiga ochten att
sådanaenhetliga regler skall anskaffningsvärdet för optionsbevisäven

beräknas proportionering. Skulle uppgifter marknadsvärde förgenom om
skuldebrev med optionsrätt saknas, bör dock nuvarande regel kunna
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tillämpas ersättning för proportionering.som en
Författningsregleringen i denna del finns i förslaget till 28 § 3 SIL.mom.

20.6.3.2 Anskaffningsvärde för konvertibla skuldebrev m.m.

Vårt förslag: Vid avyttring konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenatav
med optionsrätt, vinstandelsbevis, aktie serie eller slag, ellerannatav annan
liknande, tecknats med stöd moderaktie eller med stödsom av av

erhållitsteckningsoption förvärv skuldebrev förenat medsom genom av
erhållandetoptionsrätt, och där tecknings- eller företrädesrätten inteav

utdelning, anskaffningsvärdetutgör utgörs teckningsbeloppet.av

Utnyttjar innehavaren moderaktie sin köpa exempelvisrätt att ettav en
konvertibelt skuldebrev kan anskaffningsvärdet för det konvertibla
skuldebrevet inte beräknas enligt genomsnittsmetoden det sätt som
föreslagits vid nyemission aktier. Detta beror moderaktien och detattav
konvertibla skuldebrevet inte Svårighe-slag värdepapper.utgör samma av

kan belysas med exempel:terna ett
En 2 100 X-aktier medäger genomsnittligt anskaffningsvärdeettperson
108:1O kr. och marknadsvärde 250 fårkr. aktie. Han därefterett per

för varje aktierätt teckna konvertibelt skuldebrevatt för 100 kr. Detett
konvertibla såskuldebrevet småningomkan i sin konverteras till X-tur en
aktie. En företrädesrätt köpa konvertibelt skuldebrevatt haett antas
marknadsvärdet 5 kr. den säljs Efter utnyttjandet ellerseparat.om
avskiljandet företrädesrätten sjunker moderaktiens marknadsvärde tillav
245 eftersomkr., detta prisskillnaden mellanär moderaktien med
företrädesrätt och den företrädesrätten.separata

Teoretiskt borde anskaffningsvärdet för det konvertibla skuldebrevet i
detta fall 102:16 kr., 100 kr. köpeskilling 2:16utgör och kr.vara varav

anskaffningsvärde frånutgör övertagits moderaktien. Det övertagnasom
anskaffningsvärdet företrädesrätten,vars anskaffningsvärde beräknatsavser

proportionering 5 kr. dividerat med 250 108:10kr. kr..genom x
marknadsnoteringI fallde det saknas företrädesrätten svårtdetärav

Ävennågonfinna tillförlitlig grund föratt proportionering. i de fall det
finns tillförlitliga marknadsnoteringar torde det teoretiskt riktiga förfarings-

krångligtsättet tillämpa. Dessa skäl talar för anskaffningsvärdetattvara att
för det konvertibla skuldebrevet i exemplet bör köpeskillingenutgöras av
för det konvertibla skuldebrevet. Detta innebär företrädesrättenatt som
utnyttjats implicit tilldelas anskaffningsvärdet noll kr. vilket är ett avsteg
från principen likformig tillämpning genomsnittsmetoden.om av

Vår bedömning detär grund svårighe-nämndaatt praktiskaav ovan
inte upprätthållamöjligtär striktter likformigatt beskattning i dettaen

föreslåsfall. Det därför anskaffningsvärdet för konvertiblaatt skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt, vinstandelsbevis, aktier av annan
serie, eller liknande värdepapper tecknats med stöd moderaktiesom av
skall teckningsbeloppetutgöras tillägg anskaffningsvärdeutanav av som
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från inte aktierDenna regel gällermoderaktien.proportionerats som
moderak-slagmoderaktie ochmed stöd ärtecknats samma somsom avav

normala nyemissioner.gäller intedvs. regelntien,
förenade medkonvertibla skuldebrev, skuldebrevteckningVid av

liknande värdepapper, med stödvinstandelsbevis, aktie, elleroptionsrätt,
föreslåsmed skuldebrevförvärvats tillsammansföreträdesrätt somav

då moderaktie. Enligtmed stödteckning skerregler avsomsamma
aktier förvärvasanskaffningskostnaden förskallgällande rätt som

medinköpts tillsammansexempelvis med stöd optionsrätt somav
plus emissionspriset förteckningsbeloppetskuldebrev beräknas som

skuldebrevets marknadsvärde exkl.inkl. optionsrätten minusskuldebrevet
formDenna medförvid teckningstillfället. regeloptionsrätten en av

inkl. options-anskaffningskostnaden för skuldebrevetproportionering av
Vår bedömningskuldebrevet.dels optionsrätten dels ärrätten

proportionering anskaffningsvär-emellertid de skäl talar motatt avsom en
istöd moderaktie gäller dessateckning värdepapper medvid ävendet avav

fall.
återfinns SIL.Författningsregleringen i förslaget till 28 § 3 mom.

för förvärvade med stödAnskaffningsvärden värdepapper20.6.3.3
option, konvertibelt skuldebrev m.m.av

option,Vårt förslag: med stödVid förvärv värdepapper sker avsomav
år efterinom detliknandekonvertibelt skuldebrev eller sätt attett

anskaffningsvärdet förliknande utfärdats skallskuldebrevet elleroptionen,
anskaffningsvärdet förvärdepapper beräknasförvärvadedetta sätt som

motsvarande plus eventuelltkonvertibla skuldebrevet elleroptionen, det
med förvärvet värdepapperet.lämnas i sambandvederlag avsom

stöd option, konvertibeltvärdepapper sker medOm förvärv avav
år efter optionen,deteller liknandeskuldebrev änsätt attettmer

avyttringeller liknande utfärdats skall detta beskattasskuldebrevet som en
då det förvärvadeSom intäkt skalloptionen eller skuldebrevet. tas uppav

optionen,minus eventuellt vederlagmarknadsvärde utövervärdepapperets
Värdepapperetsför förvärvet.eller liknande lämnasskuldebrevet som

då också principimarknadsvärde vid förvärvstillfället skall utgöra
Se avsnitt 20.4.2.1.förvärvade värdepapperet.anskaffningsvärdet för det

årinommed stöd optionförvärv värdepapper skerOm etc. ettavav
reavinstbeskattning.utfärdats inte utlösaefter det optionen skall dettaatt

exempelvis optioner ellervinstinnebär beskattningenDetta att av en
åskådliggörasskuldebrev skjuts vilket kankonvertibla ettgenomupp,

exempel:
denoption för 2 000 kr.köper rättAntag attatt som geren person en

juni X-100 X-aktier för 180 styck. Den 30 kursenkr.30 juni köpa är
då 1805 000 100 230 kr. och230 Optionen värd kr. kr.aktier kr. är x -

affären med000 Om avslutaroptionsaffären 3 kr.vinsten är personen
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kontantavräkning, exempelvis därför han vill disponeraatt för attpengarna
Y-aktier,köpa skall han beskattas för vinst 3 000 kr. Om han iställeten

väljer köpa 100 X-aktier föratt 180 kr. styck någonutlöses i detta fall inte
beskattning. Aktiernas anskaffningsvärde blir 180 kr. 20 kr. dvs.+
2 000 kr. dividerat med 100 aktier 200 kr. styck. Anskaffningsvärdetper

såledesutgörs den erlagda köpeskillingenav och utgiftensumman förav
förvärvet optionen. Redan vid förvärvet X-aktierna dåav har hanav en
orealiserad värdestegringsvinst 30 kr. aktie.per

Nedan redovisas förslagets tillämpning vid beräkning anskaffningsvär-av
den eller beskattningsbar reavinst optionernär eller terminskontrakt i olika
situationer utnyttjas för köpa eller säljaatt värdepapper. I avsnitt 20.5.5.
redovisas våra förslag i de fall optionen, eller motsvarande, eller det
förvärvade värdepapperet beskattas enligt portföljmetoden.

Köp värdepapper med städ förvärvad köpoption:av Värdepapperetsav
anskaffningsvärde är optionens genomsnittliga anskaffningsvär-summan av
de och den köpeskilling erlagts för värdepapperet.som

Försäljning värdepapper med stöd förvärvad säljoption:av Denav
skattepliktiga intäkten utgörs köpeskillingen för försåldadet värdepap-av

Från denna intäktperet. dras optionens genomsnittligasumman av
anskaffningsvärde och värdepapperets genomsnittliga anskaffningsvärde för

erhålla denatt skattepliktiga vinsten.
Försäljning framtvingad till följd utfärdad köpoption: Försäljningsin-av

täkten utgörs köpeskillingen för försåldadetav värdepapperet plus
genomsnittlig intäkt se avsnitt 20.6.4 den utfärdade optionen,av om
denna intäkt inte redan beskattats. Från denna sammanlagda intäkt dras
värdepapperets genomsnittliga anskaffningsvärde för erhålla denatt
skattepliktiga vinsten.

Köp framtvingat till följd utfärdad säljoption: Anskaffningsvärdetav
köpeskillingenutgörs för det köptaav värdepapperet minus genomsnittlig

intäkt den utfärdade optionen dennaav intäkt inte redan beskattats.om
Köp enligt terminskontrakt: Anskaffningsvärdet utgörs köpeskil-av

lingen.
Försäljning enligt terminskontrakt: Försäljningsintäkten utgörs av

köpeskillingen. Från denna intäkt dras värdepapperets genomsnittliga
anskaffningsvärde för erhålla den skattepliktigaatt vinsten. Om termins-
kontraktet inte är standardiserat skall dock hela intäkten tilltas upp
beskattning anskaffningsutgiften uppkommerom beskattningsår.ett senare
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Beskattning20.6.4 optioner, terminskontraktav m.m.

Vårt förslag: Optioner och terminskontrakt, för vilka portföljmetoden
tillämpas, reavinstbeskattas enligt genomsnittsmetoden. Avyttring av
förvärvad option utlöser reavinstbeskattning avyttringsättsamma som

aktie.av
Med avyttring jämställs s.k. kvittning åtföljandeoch stängning med

kontantavräkning. Reavinstbeskattning utlöses dessutom vid s.k. nettning
standardiserade terminskontrakt.av
Vid utfärdande standardiserade optioner beskattas nettoresultatetav av

affären. Vid utfärdande övriga optioner beskattas premium vidav
utfärdandet medan fåreventuella utgifter dras reaförlust.senare av som

Standardiserade optioner, optionsbevis, teckningsrättsbevis liknandeoch
blir värdelösa skall avyttrade för noll kr.som anses vara

föreslåsGenerellt standardiserade optioner, optionsbevis,att bevisom om
företrädesrätt, teckningsrättsbevis och liknande blir sådefinitivt värdelösa

vidskall de reavinstberäkningen avyttrade för noll kr. Motivenanses vara
dels det i realitetenär sigatt reaförlust,rör dels detattom en annars

uppkommer marknader där dessa värdepapper köps till symboliska belopp
fåbara för säljaren skall avdragsgillatt reaförlust.en

utfärdandeVid standardiserade föreslåsoptioner utfärdarensattav
nettoresultat affären beskattas. skattskyldighet föreslås vidare inträdaav
den dag detta förstnettoresultat fastställas.kan Nettoresultatet kan
fastställas dåoptionens slutdag, optionensenast upphör existera.att
Affären kan återköpavslutas tidigare den utfärdade optionen.genom av
Om endast option visst utfärdatsslag beräknas denett beskattnings-en av
bara vinsten den affären Om flera optioner slagseparat. av samma
utfärdats tillämpas omvänd genomsnittsmetod, från denen attgenom
genomsnittliga premieintäkten option skall återköp.dras utgifter förper

metodenAtt blir omvänd beror intäkterna kommer före utgifternaatt
vid utfärdande optioner och det förstär bliratt när nettoresultatet käntav

beskattning fråga.kan komma isom
Förvärvade optioner eller förfaller reavinstbeskattasavyttrassom

sätt aktier, dvs. försäljningsintäkt minus genomsnittligtsamma som
anskaffningsvärde skattepliktigutgör reavinst.

Standardiserade terminskontrakt beskattas analogt med de standardisera-
de optionerna. Antag ingården 30att terminskontraktetten person mars
avseende köp 100 X-aktier till priset 150 kr. styck den 306. Den 30av

ingårapril han ytterligare terminskontrakt avseende köp 100 X-ett av
aktier till priset 170 kr. styck den 30 juni. ingårDen 30 maj han ett
terminskontrakt försäljningavseende 100 X-aktier till priset 180 kr.av
styck den 30 juni. Den genomsnittliga kostnaden för anskaffning X-av
aktier med dåleverans den 30 juni 160 kr. styck vinstenär och de enligt
terminskontraktet försålda aktierna 20 kr. aktie. Den 30 juni kursenärper

X-aktier 200 Detkr. kvarvarande terminskontraktet dåavslutas genom
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kontantavräkning och beskattas för vinst 200 kr. 160 kr.personen en -
40 kr. aktie.per
Försäljning enligt standardiserade terminskontrakt beskattas när

ingås.bindande avtal avyttring Den skattepliktiga vinsten beräknasom som
prisavtalat minus avdrag för genomsnittligt anskaffningsvärde.

från utfärdandeIntäkter standardiserad option beskattas vidav
utfärdandet. Motivet för beskattning redan vid utfärdandet ickeär att
standardiserade optionsavtal långkan gälla under tid. Det skulle vara

från sådantotillfredsställande intäkter utfärdande skulle förbliom
långobeskattade under tid. Standardiserade optioner kan däremot gälla

år.under Förhögst standardiserade optioner det dessutomhar bedömtsett
önskvärt fullmedge kvittning intäktermellan utfärdande ochattsom av

återköp.utgifter för exempelvis

fångBenefika20.6.5

Vårt förslag: gåvaVid förvärv eller bodelningtestamente,genom arv,
mellan makar skall tillgodoräkna sig anskaffningsvärdemottagaren ett som

vad den tidigare fått såltskulle ha draägaren hanmotsvarar av om
gåvaaktierna. Vid bodelningoch skall den tidigare minska sittägaren

anskaffningsvärde med belopp.samma

Förslaget anknyter till den kontinuitetsprincipen gåvas.k. innebäroch vid
givarens anskaffningsvärdeövertar reavinstbeskatt-att mottagaren utan att

ning utlöses. En såvälkonsekvent tillämpning kontinuitetsprincipenav som
genomsnittsmetoden leder till det anskaffningsvärdetövertagna skallatt

fåttberäknas till det belopp givaren skulle ha dra han i ställetsom av om
sålt gåvomottagarenaktierna. Om innehar aktier slag deav samma som

erhåller gåvaihan skall vid försäljning avdrag med det genomsnitt-göras
liga anskaffningsvärdet för samtliga aktier slag.av samma

Vid förvärv och bodelning mellan makartestamente samtgenom arv
förstås principer gåva.skall gälla vidatt samma som

fång,Vid blandade gåvadvs. del avyttringnär och delutgören av en en
försäljning skall den s.k. delningsprincipen vårtutgör tillämpas enligt

förslag i avsnitt 15.5. Den innebär del avyttringen betraktasatt en av som
gåva såledesoch behandlas enligt förnämnda regler överföringovan av
anskaffningsvärde. Den del försäljning reavinstbeskattasutgörsom som
vanligt enligt genomsnittsmetoden.
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övergångsregler20.6.6

för aktier förvärvadeVårt anskaffningsvärdetförslag: Hjälpregeln attom
får deklarationskurs den34 aktiensapril 1971 beräknasden 2före som av

föremålvariteller1975 för aktier börsdecember eller,31 noterassom
aktiefond, 23 deklarationskursennotering för andel iliknandeför samt av

1975, fortsätta gälla.december skallden 31 att
genomsnittsmetodenenligtaktier beskattasmarknadsnoteradeFör som

% enligt25 försäljningsintäkten,får anskaffningsvärdet beräknas som av
föreslåsövrigt inteaktier. Iför närvarande gäller för äldrede regler som

övergångsregler.några särskilda

till delar med gällandeGenomsnittsmetoden rätt.överensstämmer stora
föreslås frånbeskattningreavinsten till ökaandel skallDen tassom uppav

tillemellertid den skattesatsvinsten. Samtidigt kommer% till hela40
Vårflesta skattskyldiga.kraftigt för debeskattning sker sänkasvilken att

övergångsregler för reavinst-särskildabedömning därför behovetär att av
sågenomsnittsmetoden inteaktier enligtbeskattning är stort.m.m.av

genomsnitts-enligtanskaffningsvärdet skall beräknasHuvudregeln är att
Vidareför förvärvet.de faktiska utgifternaoch grundasmetoden

2föreslår aktier anskaffade före denhjälpregeln avseendevi den s.k.att
föreslår föranskaffningsvärdetgälla. Slutligenapril 1971 fortsätter attatt

fårinnehades vid ikraftträdandet bestämmasaktiermarknadsnoterade som
Detta innebärnärvarande gäller för äldre aktier.regler förenligt de som

fårsådana 25 % försälj-aktier beräknas tillanskaffningsvärdet föratt av
ningsintäkten.

aktieinnehavportföljmetoden utvidgas till omfattaNär ävenatt
år anskaffningsvärdet50 000 kr. 1994 bör schablonregelnmindre än att

övergångstillfället tillämpas40 % marknadsvärdet vidberäknas tillkan av
aktier.dessaäven

Särskilda beskattningregler för20.7 av
fåmansföretag

Problemställning20.7.1

bådeföreslår privatperso-RINK aktiebolags inkomster ochURF och att
%. Skattesat-med skattesats 30kapitalinkomster skall beskattas enners

nominella kapitalinkomstenhänsyn till denvald med helaär attsen
beskattas.

Vårt förvärvsinkomster beskattas medförslag innebär vidare högaatt
skillnad skaparkapitalinkomster. Dennahögre skattesats ettänen

fåmansföretag. Det bliför skatteplanering i kanpotentiellt utrymme
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skattemässigt lönsamt arbetsinkomster i formatt ta ut utdelning ellerav
i form reavinst vid avyttring aktierna i företag. Personerav arbetarav som
i och fåmansföretagkontrollerar såledesskulleett kunna undvika den
progressiva beskattningen förvärvsinkomster sådana iav att ta utgenom
form utdelning i stället för i form lön ellerav attav genom spara
arbetsinkomster för dematt ta ut reavinstsenare extra närsom en
företaget Inkomsterna kanavyttras. dels i form företagsbe-sparas av
skattade vinstmcdel och dels i form företagsobeskattade vinstmcdel.av
Den förändring företagsbeskattningen föreslås URF innebärav som ettav
väsentligt mindre reserveringsutrymme, företagsobeskattade vinstme-men

ändådel kommer finnas kvar immateriellaatt fårinvesteringarattgenom
dras omedelbart och avskrivningarna för fastigheterav attgenom och
flertalet inventarier oftast överstiger normal nominell värdeutveckling.
Därtill finns företagsobeskattade reserveri form SURV.av

Skillnaderna i skatteuttag illustreras nedanståendebäst i tabell.
Beräkningen gäller höginkomsttagare 50,8med % marginalskatten för
inkomst tjänst, motsvarande 20 % statlig skatt plus denav genomsnittliga
kommunalskattesatsen år 1989. Arbetsgivaravgifterna uppgå till 36,79antas
%, efter de föreslagna sänkningarna, och dessaav i sinoss helhetutgör
skatt i ekonomisk mening för inkomster 7,5 basbelopp.över Bolagsbe-
skattade vinstmcdel 100 kr. vidare haantas marknadsvärde 95ett
kr., medan obeskattade vinstmcdel 100 kr. ha marknadsvärdeantas ett

70 tvåkr. De kolumnerna behållningvisar efter skatt arbetsin-när
komster 100 kr. olikatas ut sätt med de särskildautan reglerresp.

fåmansbolagför föreslås i det följande.som

Tabell 20:1.
Behållnlng efter skall när brullolnkomst på 100 kr. påtas olikaut sålten avmed arbclsinkomster över 7,5 basbelopp.en person

Utan särskil- Med särskil-
da regler da regler

1 2

Lön 35:97 35:97

Utdelning 49:00 34:44

Reavinst, beskattade
vinstmcdel 46:55 39:63

Reavinsl, obeskattade
vinstmcdel 49:00 41:72

framgårSom tabellen skulle arbetar i ochav kontrollerarpersoner som
fåmansföretag kunnaett undvika den progressiva delen beskattningenav
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förvärvsinkomster arbetsinkomster i form utdelning.att ta utgenom av
behållningenDärigenom skulle efter bliskatt betydligt högre än om

frånarbctsinkomsterna i form Dettalön. inte acceptabeltärtas ut av
måleträttvisesynvinkel och strider likformig beskattning olikamot om av

slag inkomster.av
någotUttag arbetsinkomster i form reavinst kompliceratärav av mera

måsteutdelning eftersom aktierna En möjlighetän uttag avyttras.genom
några årarbetsinkomst idock företag under varefterär att ettspara

företaget och verksamheten fortsätter i företag. Den s.k.avyttras ett annat
sådantstopplagstiftning bl.a. syftar till förhindra fungerar inteattsom

ocksåtillfredsställande. Detlängre önskvärt skatteplaneringär att
förebyggs generellt sätt.ett mera

vårDe förslag i följande avsnitt skulle, enligt mening,presenterassom
Vårarimligt förebygga skatteplanering. likformighetssträvandensättett

så uppnårinnebär dessa regler bör utformas neutralitet mellanatt att man
bolag berörs och bolag inte de Enberörs särskilda reglerna.som som av

utgångspunkt bestämmelserna skall tillämpas endastär detnärattannan
påtaglig förfinns risk arbetsinkomster skatteskäl i formatt tas utav av

sådanautdelning eller reavinst. Slutligen förslaget intebör leda till
svårigheter vid tillämpningen de särskilda reglerna verkningarna blirattav
svåra förutse.att

Förslag till särskilda regler20.7.2

20.7.2.1 Avgränsning

Vårt närståendeOm skattskyldig tilleller honom eller under denär
tioårsperioden varithar verksam i betydande omfattning isenaste ett

fåmansföretagaktiebolag eller inom nämnda tidsperiod varitharär ettsom
i bolag inomeller koncern skall särskilda förregler gällaett samma

frånbeskattning utdelning reavinstoch härrör detta bolag.av som
utomståendeOm den skattskyldige visar i betydande omfattningatt äger

bestårdel i tilloch har bolaget och har utdelning eller reavinstägt rätt att
ersättning uppenbarligen inte kan avkastning densomav anses som av

närståendesskattskyldiges eller honom beskattningarbetsinsats, skall kunna
tillämpning de särskildaske reglerna.utan av

De särskilda reglerna behöver endast tillämpas den skattskyldige ellerom
närstående varithonom har verksam inom företaget eftersom problemet
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med sparade arbetsinkomster aktualiseras sådanaendast i fall. Förutsätt-
ningen för särbehandling bör därför någon närstående-iattvara person
kretsen har varit verksam sådani företaget i omfattning hans arbetsin-att

påtaglighar haft betydelse försats vinstgenereringen. Detta förutsätteren
varken den verksamme varit företagsledareatt eller heltidsarbetande.

Verksamhet eller aktieinnehav i bolag i koncernett därannat en
fåmansföretag ingår måste jämställas med verksamhet innehav i detresp.
sistnämnda. såledesDet bör inte kringgåmöjligt de särskildaattvara
bestämmelserna låta verksamheten ägandetatt olikagenom resp. avse

inombolag koncernen.
Det räcker inte hänsyn till verksamhetsförhållandenatt ochta ägar-

i anslutning till utdelnings- eller försäljningstillfället. De särskildam.m.
reglerna bör gälla förfluten såväl frågatidäven i företagets karaktärom av
fåmansföretag frågai närståendekretsens verksamhet i företaget.som om
Någon form tidsbcgränsning emellertid föreslårlämplig. Viär därförav att
förhållanden tioårsperiodenunder den skallsenaste beaktas. Ett undantag
bör dock för det fallgöras den skattskyldige fortsätter medatt likartad

fåmansföretag.verksamhet i Om denett annat skattskyldige eller honom
närstående inte delägare i bolaget vid dåden tidpunkt det upphördevar att

fåmansföretag skall de särskildaett reglerna naturligtvis inte tillämpas.vara
Om utomståendevidare fåmansföretagäger andel blirstor etten av

risken för skatteplanering den föregåendebehandlas ityp avsnittav som
mindre eftersom del de sparade arbetsinkomsterna dåstor tillfalleren av
utomstående i form utdelning eller värdeökning. utomståendeOmav äger

betydande del aktierna kan den skattskyldigeen normalt tillgodogöra sigav
såendast del utdelningstor och värdeökning hans andelav motsvararsom

aktierna. utomståendeOm 30 % aktiernaägerav kan huvudägarenav
tillgodogöra %sig 70 de belopp i kolumn il tabell 20:1 förav som anges

utdelning eller reavinst.uttag Vid uppgårutdelning den tillgängligagenom
dåinkomsten till 34:30 kr., vilket behållningenunderstiger efter skatt vid

i form lön.uttag av
gårDet emellertid inte avstå frångenerellt tillämpaatt de särskildaatt

sådanareglerna i dåfall 30 % företagetän utomstående,ägsmer av av
eftersom detta skulle möjligheter kringgå reglerna med hjälpattge t.ex. av
aktier olika utdelning, konvertibla skuldebrevsom ger ellergenom genom
options- och terminsavtal avseende bolagets sådanaktier. En 30-procents-

ocksåskulle kringgåsgräns kunna successiv försäljning aktier.genom av
En lämplig awägning därför den fårär skattskyldigeatt möjlighet visaatt

utomståendes andel i företagetatt och omständigheterna i övrigt varit
sådana i form utdelningatt uttag reavinsteller inte medförav störreen
nettobehållning sådantlöneuttag. I föreslåsän fall de särskilda reglernaatt

fåmansföretagför inte tillämpas för utdelning och reavinst.
Vid beskattning reavinster bör det därutöver finnas undantagsbe-av en



143optioneraktier,Reavinstbeskattning1989:33 m.m.SOU av

på arbetsin-inte berorvärdeökning attmotverkarstämmelse att somsom
bestämmelserna.särskildadeomfattasföretagetiharkomster sparats av

ägarförhållanden, möjlighetföreslås därför,skattskyldige oavsettDen ges
inteuppenbarligendelvishelt ellerreavinstenden uppkomnavisatill attatt

prövningnärståendes Vid dennaarbetsinsats.till ellerhänföras hanskan
närståen-eller hanssåväl säljarentill de löneuttaghänsynbör ta somman

verksamhet ochtill företagetsinnehavstidenunder helagjortde har som
emellertidskalllöneuttagEnbart högttillgångar, anställdaantalet m.m.

faktiskaeftersom demedges,skallför undantagtillräckligtinte attvara
mycketkanarbetsinkomsterna stora.vara

35 §närstående finns i 1fåmansföretag ochdefinitionerDe asomav
fåmansfö-också Medfortsättningen.ianvändas9 KL kan7 och st.mom.

förening ellerekonomiskaktiebolag,hand etti förstaretag ett enavses
övervägande del ellertillandelarna ägsaktierna elleri vilkethandelsbolag,

fåtal fysiskafysisk ellerinnehas ettdärmed jämförligt sätt personenav
aktierna ellerhälftenanvisningar börEnligt RSV:s än avmerpersoner.

närståendeEftersom10kontrolleras högstandelarna personer.av
ägande kanindividuelltskall räknasinnehav ettsamman sompersoners

10.fåmansföretag väsentligt större ändelägare iemellertid antalet ett vara
fåmansföretag.antalet delägareoberoendeföretagVissa kan varaav

uppdelad verksamhetsgrenarsådana verksamhetföretag ärDet är vars
sådanbestämmanderättenreella överhar denenskilda delägaredäroch

dess resultat.förfogaoch kanVerksamhetsgren över
far- ochlagstiftning föräldrar,närstående nuvarandeenligtMed avses
syskonssyskon elleravkomlings make,avkomling ellermorföräldrar, make,

någonskattskyldige ellervari dendödsboavkomlingellermake avsamt
styvbarn ochjämvälavkomlingMeddelägare.nämnda är avsespersoner

varandragifta medförutom ärMed makarfosterbarn. personer somavses
lämpligaste65 § KL. Denenligtsambeskattasäven personer som

varjediskuterasnärståendekretsen naturligtviskanavgränsningen menav
tillmöjligheterförhållande gällertill vadi öppnarinskränkning som nu

lagstiftningen.kringgående den föreslagnaav
fåmansföretag har lämnatsbeskattningändradDe förslag avsomavom

medföra visseventuellt kommaårs företagsskattekommitté kan att1980
20.7.2.4. Ifåmansföretag. avsnittSe vidare ettjustering begreppetav

förutsätterföreslagna reglernade härdet redan klartavseende attär nu
så inämnda reglerfåmansföretagsbegreppet sättskärpning attaven

ellerdessamåste antal delägarevid närtillämpasfall störrevissa även ett
Iomfattning.i betydandenärstående i företaget annatnågon verksamär

falladelägareanställdadär flertaletkonsultföretag ärfall skulle t.ex.
tillämpningen.utanför

till de reglerställningförhaft underlaginteVi har taatt somom
också föraktiebolag ellergälla förföreslås följande skalli enbartdet

föreningar.ekonomiskahandelsbolag och



144 Reavinstbeskattning aktier, optioner SOU 1989:33av mm

20.7.2.2 Gräns för normalbeskattad utdelning

Värt förslag: Utdelning statslåneräntan femmotsvarar plussom procenten-
heter multiplicerad med anskaffningskostnaden för aktierna bör alltid
beskattas andrasätt utdelningsinkomster.samma som

Utrymmet för utdelning bör kunna till beskattningsår ochsparas senare
sådant årligeni fall räknas statslåneräntanmed plus fem procentenhe-upp

ter.

För undvika diskrimineringatt berörda bolag bör normal kapitalavkast-av
ning det satsadeägaren kapitalet beskattasav sättsamma som
för övriga aktier, dvs. normal beskattning bör iske inkomstslaget kapital
med skattesats 30 %. Detta kan uppnåsenklasten utdelningattgenom

till viss beskattasgränsupp en sätt aktieutdelning.samma som annan
Skattemässigt godtagbar kapitalavkastning i detta sammanhang bör avse
normal plus skäligränta riskersättning för denna kapitalplaceringar.typ av

Gränsen för normalt beskattad utdelning bör anknytas till den skattskyl-
diges anskaffningsvärde för aktierna eftersom detta det beloppmotsvarar
den skattskyldige i aktierna ochsatsat skulle normalt beskattadgettsom
avkastning det i stället placerats i bank.om t.ex.

Mot denna bakgrund föreslås föratt gränsen normalt beskattad
utdelning bestäms statslåneräntan plus fem procentenhetersom multiplice-
rad med den skattskyldiges anskaffningsvärde för aktierna. Outnyttjat

för normalbeskattadutrymme utdelning bör kunna för beaktasattsparas
årsvid utdelning eller i samband med beskattningsenare reavinst vidav

försäljning aktier. Sparad utdelning årligenbör räknasav medupp
statslåneräntan plus fem uppnåprocentenheter för likformigatt skatte-
behandling jämfört med vinstmedel i andra företag.som sparas

Vi har övervägt alternativa lösningar i stället anknytaatt gränsensom
för normalt beskattad utdelning till aktiernas skattemässiga förmögenhets-
värde, aktiekapital eller kapital. Dessaeget lösningar dåawisas dock de
inte löser det grundläggande problemet med skatteplanering ett
tillfredsställande Sparadesätt. arbetsinkomster påverkar nämligen aktiernas
förmögenhetsvärde och kan omvandlas till aktiekapital fondemissiongenom
eller till företagsbeskattateget kapital detta utlöserutan beskattningatt
hos aktieägaren. Sparade arbetsinkomster skulle därmed öka underlaget för
normalt beskattad utdelning och skulle därigenom kunna medtas ut en ur
likformighetssynpunkt lågalltför beskattning över längre tidsperiod.sett en
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20.7.2.3 Behandling överskjutande utdelningav

utöverVårt förslag: Utdelning utdelningnormalbeskattad skall tas upp som
tjänst för aktier särskildainkomst berörs de reglerna.av som av

någon ården skattskyldiges under 18Har make eller barn ellerav -
år år,såvitt barn under 18 förälder syskon under 18 undergäller eller-

tioårsperioden varit verksam i företaget i betydande omfatt-den senaste
överskjutande utdelning den dessaning skall beskattas hos av personer som

beskattningsbara inkomsten varitden högsta och eller harhar ärsom
i företaget.verksam

måste statslåneräntanFör förebygga skatteplanering utdelning utöveratt
sådant blirfem procentenheter beskattas det inteplus sättett att

förmånligt arbetsinkomster formskattemässigt i överskjutandeatt ta ut av
i för i form Om skatteplaneringutdelning stället lön. skall kunnaav

måste utdelningförebyggas tillfredsställande detta gälla allsättett som
såvältillfaller skattskyldig i betydande omfattning varit verksam isom

närståendeföretaget honomsom personer.
uppnås50 %Den erforderliga skattesatsen kan överskju-attgenom

tande utdelning beskattas inkomst tjänst eller beläggs medsom av en
föreslås% %särskild skatt 20 de 30 bli den normalautöver som

för inkomstslaget kapital. Den lösningen innebär dockskattesatsen senare
tillkommande därmed komplikationer i formskattebas ochen av en

särskild inkomst- skatteberäkning.och
Ytterligare tänkbar lösning beräkna den skattepliktigaatten vore

faktisk %utdelningen utdelning plus 67 utdelning utöver gränsensom av
Skattesatsen 30 % iför normalbeskattad utdelning. inkomstslaget

då %kapital den erforderliga sammanlagda 50 förskattenger
föreslåsEnöverskjutande utdelning. likartad metod för övrigt för ränta

från uppnås%allemanssparkonto, där den önskade skattesatsen 20
den skattepliktiga beräknas 23 den faktiskaräntanatt somgenom av

räntan.
någorlunda åstadkommaFör enkelt intereglersättatt ett som

lågamedför överskjutande utdelning tillfaller skattskyldiga medatt som
inkomster träffas progressiv förstnämndabeskattning har valt detav
alternativet, dvs. beskattning inkomst tjänst. Utdelningen därvidbörsom av
inte lön särskild intäktspost inte medföraochutan uttagsomses som en

avgiftersociala eller till schablonavdrag grundavdrag.ochrättav
årbeståendeI familjekrets makar och barn under 18trängre ären av

vår meningdet enligt nödvändigt skattemässigt hänföra överskju-allatt
tilltande utdelning den den högsta beskattningsbaraharperson som

fråninkomsten överskjutande utdelning. Detbortser skullemanom annars
framförbli allt för lätt utnyttja allt barnens möjligheteratt att ta ut stora

överskjutande utdelning i inkomstslaget tjänstbelopp de skulleutan attav
En förutsättningträffas den statliga delen inkomstskatten. börav av

2lO-RlNK
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emellertid den beskattas för utdelning, lämnats tillattvara som som annan
familjemedlem, själv eller har varit iär verksam företaget.

20.7.2.4 Behandling reavinsterav

Vårt förslag: Halva den reavinst aktier eller andra värdepappersom avser
föremål för aktievinstbeskattningär och har utgivitssom ettsom av

fåmansföretag skall i vissa fall beskattas inkomst tjänst.som av
närståendekretsAvgränsningen den föremålbör bli förav extrasom

beskattning och utformningen föreslåsireglerna övrigt bli desammaav
frågai överskjutande utdelning.som om

framgårSom 20:1tabell krävs särskilda regler för förebyggaävenav att att
arbctsinkomster i form 30-procentigt beskattad reavinst förtas ut aktierav

fåmansbolag.i Den erforderliga extrabeskattningen dock lägre förär än
aktieutdelning eftersom 100 kr. i företagsbeskattade eller företagsobeskat-
tade vinstmedel försäljningsprisetökar för bolaget med mindre 100 kr.än

eftersomoch i form reavinst medför vissa komplikationeruttag ochav
förkostnader den skattskyldige. Extrabeskatttningen reavinster börav

därför understiga extrabeskattningen överskjutande utdelning medav
målsättningenhänsyn till berörda aktieägare skall särbehandlas i minstaatt

möjliga utsträckning.
Genom endast beakta halva reavinsten vid denatt beskattningenextra

uppnås skattenivå.lämplig Ett påfaktiskt skatteuttag %40 fören
reavinster vid reavinst den inkomst efteruttag skattger genom som
redovisas i kolumn 2 i framgårtabell 20:1. Som tabellen inkomstenärav

någotefter skatt vidhögre reavinst vidän lön.uttag uttaggenom genom
såSkillnaden dock litenär den acceptabel medär tankeatt nämnda

komplikationer och kostnader.
För inte bestämmelserna beskattning reavinsteratt skallextraom av

kringgås måstekunna dessa även konvertibla skuldebrev, optioneravse
m.fl. värdepapper aktievinstbeskattas. I övrigt kan reglerna utformassom
enligt principerde föreslagits vad gäller överskjutande utdelning.som

2.7.2.5 Förhöjt avdragstak för fåmansföretagaktier iägare av

Vårt Innehavare fåmansföretag får,aktier i det allmännautöverav
avdragstaket 100 000 kr., utnyttja avdrag med belopp motsvararsom
statslåneräntan femplus procentenheter multiplicerad med anskaffnings-
kostnaden för aktierna gåvoskatterlagd eller för dessa.samt arvs-

fåmansföretagAktier i någotbör särbehandlas vad gäller taketsätt
100 000 10kr. 000 kr. för skattskyldig årunder 18 för avdragsgilla
ränteutgifter i inkomstslaget fåmansföretagkapital eftersom skulleannars
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såvälmissgynnas jämfört med företag har spritt ägandeettsom mera som
med enskild näringsverksamhet, där ränteutgifterna dras avi inkomstslaget

föreslårnäringsverksamhet. Vi därför taket för ränteavdrag i inkomst-att
kapital beräknasslaget 100 000 kr. plus maximal normalt beskattadsom

utdelning avseende aktier omfattas de särskilda reglerna försom av
fåmansföretagsaktier. såledesAvdragstaket statslåneräntanhöjs med plus
fem procentenheter multiplicerat med den skattskyldiges anskaffningskost-

sådananad för aktier. En uppräkning avdragstaket medav samma
ocksåbör medges gåvoskattmotsvarande erlagd eller vidprocentsats arvs-

skattskyldiges förvärvden aktierna.av

Stopplagstiftning20.7.3 avseende vinstbolag m.m.

Vårt förslag: Nuvarande stopplagstiftning vinstbolagstransaktioner ochmot
aktieöverlåtelserinterna avskaffas.

Nuvarande lagstiftning fåmansföretaggodtar delägare iatt sparar
arbetsinkomster och dessa blir lägre beskattade vid framtidaatt en
försäljning företaget. Redan finns emellertid regler s.k. vinstbolagav nu om

aktieöverlåtelser.internaoch Syftet med dessa regler bl.a. förhindraär att
företaget vinstmedeltöms och därefter drivsatt vidare av samma

Särskilt vinstbolagsreglerna har emellertid visat sigpersoner. vara
otillräckliga. Trots dispensmöjligheter medför s.k. stopplagstiftning dettaav
slag betydande risk för olyckliga beskattningsresultat i enskilda fall.en

svåraReglerna dessutom förståär tillämpa. önskemåloch Ett starktatt
därför de bestämmelsernaär beskattningatt reavinster vidnya om av

fåmansföretagförsäljning aktier fåroch andelar i utformninggenerellav en
nuvarande och framtidagör stopplagstiftning obehövlig.som

Den 1972 införda lagstiftningen s.k. vinstbolagstransaktioner finnsmot
35i § 3 sjunde KLstycket och innebär hela köpeskillingen vidattmom. en

aktieförsäljning omfattas dessa regler skall till beskattning.tassom av upp
Inte aktiernas anskaffnlngskostnad beaktas.ens

Vinstbolagsreglerna gäller inte bara säljaren aktierna drivernär av
verksamhet vidare i ocksåföretag awecklingett nytt närsamma utan av

verksamheten i flera så tillgångargörs alla och skulderetapper att utom
likvida medel och eventuella fonder awecklas innan aktierna säljs. Det har
således någoninte betydelse syftet någotmed affären primärt har varitom

omvandlaän arbetsinkomsterannat till aktievinster.att
Möjligheterna kringgå vinstbolagsreglerna har visat sigatt talrika.vara

Under 1980-talet har RSV:s nämnd för rättsärenden och regeringsrätten
bidragit till klargöra viktiga gränsdragningar föratt reglernas tillämpnings-
område. En omfattande och väl organiserad handel med vinstbolag
förekommer och har allt döma år.tilltagit underattav senare

Bestämmelserna aktieöverlåtelsers.k. interna finns i 35 § 3om mom.
åttonde stycket KL och innebär hela köpeskillingen beskattasatt samma
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fåmansföretagvid vinstbolagstransaktioner aktier isätt säljs tillettsom om
sådant någon närstående.bolag där aktierna säljaren ellerett annat ägs av

En svårtganska omfattande dispensgivning förekommer och det är att
upprätthålla kringgåendekonsekvent praxis möjliggöra visstutan atten av
bestämmelserna mindreeller konstruerade anpassningar tillgenom mer

praxis aktieöverlåtelser.denna vid utformningen internaav
Med de föreslagna särskilda förreglerna beskattning reavinster vidav

försäljning från fåmansföretag,aktier andelar härrör denav m.m. som
påsänkta skatten arbetsinkomster och de reglerna för företagsbeskatt-nya

ning åblir inte skillnaden i skatteuttag mellan sidan arbetsinkomsterena
å andra sidan aktievinster tillräckligt för skalbolagsaffärersamt stor att

skall lönsamma. Nuvarande stopplagstiftning bör därför avskaffas.vara
Även aktieöverlåtelserreglerna interna kan avskaffas eftersomom

sådana, övriga förslag genomförs, inte någrakommer medföraattom
förmåner.obehöriga

Den säljer aktier i samband med generationsskifte eller förettsom att
övergå till verksamhet, gamla säljer sina aktierägare tillannan ettsom

fåmansföretagnybildat i samband med delägare skall in iatt tasnya
avstår frånföretaget och sin tidigare aktiemajoritet, densamt som av

organisatoriska eller marknadstekniska skäl vill bilda koncern ochen som
beredd användaär köpeskillingen för öka aktiekapitaletatt i detatt

köpande företaget, fåbrukar från såkunna dispens RSV nuvarandeatt
stopplagstiftning inte tillämpas. De föreslagna särskilda förreglernaav oss

fåmansföretagaktier i innebär visserligen skärpt beskattning i dessa fall
någoninte förhållandesärbehandling i överlåtelsertill andra aktiermen av

fåmansföretag. Någoni dispensmöjlighet bör därför inte finnas.

20.7.4 Särskilda förmånsbeskattningregler för av
fåmansföretagare

I kommunalskattelagen finns rad specialregler förhindraskallen attsom
fåmansföretagare låter företaget betala deras privata levnadskostnader

Reglerna gäller i vissa fall företagsledare närståendeoch honomm.m.
i vissaoch fall samtliga delägare i företaget. Dessa bestämmelserperson

föremålhar nyligen varit för års1980 företagsskattekommittéöversyn av
i sitt slutbetänkande, fåmansföretagBeskattning SOU 1989:2, harsom av

lämnat förslag till viss förändringar.
Betänkandet såhar avlämnats vi inte haft möjlighet beaktasent att att

vårtnämnda förslag i arbete. Vi frågor.därför inte dessatar upp

Effekter20.8 förslagenav

I detta avsnitt vårredovisas bedömning effekterna den föreslagnaav av
reavinstbeskattningen aktier Bedömningen tvåuppdelad iärav m.m. steg.
Först redovisas effekter övergången från nuvarande regler tillav en
enhetlig reavinstbeskattning i avsnitt 20.8.1. Därefter redovisas skillnaderna
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genomsnittsmetoden ieffekter portföljmetoden ochekonomiska mellani
20.8.2.avsnitt

reglerJämförelse med nuvarande20.8.1

utgår från mål reformeringen reavinstbeskatt-de förJämförelsen sex av
Målen föravsnitt 20.3.2. minskatiningen är: utrymmesattessom upp

snedvridning ekonomiska beslut, ökadskatteplanering, minskad av
fördelningspolitisk harmonisering med utländska Skatteregler,rättvisa,

skatteintäkter.regler och ökadeenklare

skatteplaneringMinskat för20.8.1.1 utrymme

tillföreslagna reavinstbeskattningen leder tvekanDen utan attossav
nuvarandeskatteplanering blir mindre vid de reglerna.för änutrymmet

föreslagnai huvudsak inslag i de skattereglernaDet ärär tre avsom
för minska skatteplaneringen.betydelse att

nominelltfull beskattning beräknadeDet viktigaste införandetär av av
tillflesta de möjlighetereliminera dereavinster, kommer att avsom

Eftersomskatteplanering utnyttjas i det nuvarande systemet.som
föreslås bli densammabeskattningen den nominella reavinsten oavsettav

skatteplanering finns imöjligheter tillinnehavstid, försvinner de som
äldre aktier.olika beskattning ochnuvarande medsystem av yngre
grundavdragbeskattning kapitalinkomster,Förslaget utanseparatom en av

också% omöjliggöra skatteplane-30 kommermed skattesatsoch atten
utspridandeinkomster familjemedlemmar,uppdelningring avgenom av

årflera liknande.inkomster ochöver
får70 % reaförluster drasföreslagna endastDen regeln att avav

för skattskyldigamedföra inte blir lönsamt dedetkommer attatt att
framgåttSommed realisera vinster.realisera förluster snabbt och vänta att

70 % förlustenbegränsningen avdragsrätten till16kap. är avavav
beskattningen reavinsterlikformighet iavpassad för skapa faktiskatt av

vinster.förluster realiseras förereaförluster, under antagandetoch att
skatteplaneringen inom reavinstbeskattningcnviktig delEn mycket av

Drivkraftenskalbolagstransaktioner liknande.s.k. ochaktier har avsettav
fåmansföretagarbetsinkomster idessa transaktioner har varitbakom att

lindrigare beskattade reavinsterskattemässigt kunnat omvandlas till
egentligen varitskattebelastningen vadDärigenom haraktier. som

till hälften, ellerkunnat reducerasarbetsinkomster ännu mer.
Vårt för arbetsinkomster ochinnebär marginalskattesatserförslag sänkta

aktierhöginkomsttagares reavinsteroförändrad skattesats föri stort sett
två år förslagetövriga inkomsttagare innebärinnehafts eller Förmer.som

aktier. Förslaget innebärskatteskärpning vad gäller reavinstervissen
arbetsin-således skillnader skatteuttagetväsentligt minskade mellan

Därigenom minskaskapitalinkomster.och skatteuttagetkomster
skatteplanering.detta slaglönsamheten hos av

skillnader i skattesatseremellertid betydandeFortfarande kommer att
föreslås 63 %,blikvarstå. arbetsinkomsterDet högsta skatteuttaget
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inkl. sociala avgifter, föreslåsmedan reavinster bli beskattade med 30 %.
För förhindra kvarståendedennaatt olikformighetatt i beskattningen

utnyttjas för skatteplanering, exempelvis i form skalbolagstransaktioner,av
föreslår vi frånsärregler för fåmansföretagutdelningar närståendekret-till

närståendesföroch reavinster fåmansföretag,aktier i avsnittsen se
20.7.

Vår bedömning de föreslagnaär skattereglernaatt kommer eli-att
minera de flesta möjligheter till skatteplanering inom för reavinstbe-ramen
skattningen aktier i det inkomstslaget kapital. Kvarvarandeav nya
skatteanpassning kommer beståsannolikt främst i beskattningenatt att av
värdestegringsvinster skjuts vinster inte realiseras.attupp, genom

För sådanmotverka skatteanpassningatt krävs antingen beskattning av
värdestegringsvinster de uppkommernär eller uppräkning anskaffnings-av
värden. Uppräkning anskaffningsvärden det mindregör lönsamt, ellerav
olönsamt, skjuta beskattningenatt uppräkningen implicitattupp genom
innebär utgårdet skattekrediter.att ränta Detta lågaberor att
anskaffningsvärden, dvs. lågskattekrediter,stora uppräkning.ger

Vi har emellertid awisat dessa lösningar. Det första alternativet har
awisats därför det skulle strida principenatt endast realiserademot att

fårinkomster beskattas. Det andra alternativet har awisats därför detatt
skulle innebära från den enhetliga beskattningenett avsteg kapitalin-av
komster särskilt gynnande reavinsterett aktier.genom av

Inom inkomstslaget näringsverksamhet kommer reaförluster aktier
frånenligt förslag URF, avdragsgilla i sinm.m., att helhet. Därigenomvara

uppkommer möjligheter tillstörre skatteplanering inom inkomstslaget
näringsverksamhet inom inkomstslagetän kapital. Detta, tillsammans med
den föreslagna 100gränsen 000 kr. för avdrag för ränteutgifter inom
inkomstslaget kapital möjligheterna tillsamt SURV inomsättaatt av
näringsverksamhet, kan medföra vissa skattskyldiga kommeratt flyttaatt
sin kapitalförvaltning från inkomstslaget kapital till Våraktiebolag.
bedömning de skattskyldigaär därigenom uppnåratt fördelar för kapital-
förvaltningen, dessa fördelar motverkasatt aktiebolagsmen attav
inkomster dubbelbeskattas.

20.8.1.2 Minskad snedvridning ekonomiska beslutav

Den föreslagna beskattningens effekter investerarnas vilja till
risktagande svåra från såvälär bedöma teoretiskaatt empiriskasom
utgångspunkter. Beskattning bådemedför placerarens avkastningatt
sjunker och det offentliga, vidatt avdragsrätt för förluster, medär och
betalar del eventuella förluster. Denna sistnämndaen av egenskap kan
innebära risktagande beskattning.att Det kan visas undergynnas av att
vissa förutsättningar, bl.a. full avdragsrätt för förluster, skall rationellen
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höjsz.öka Detsin andel riskfyllda placeringar skattesatsenplacerare om
riskfyllda placeringar relativt placeringartolkas säkrakan attsom gynnas

beskattning införs.om
Vårt portföljmetodenförslag till beskattning enligt innebär full

värdeförändringar enskilda aktier inom aktie-kvittningsrätt mellan
får70 % reaförluster skattemässigt. Detportföljen, dras kansamt att av av

utgångspunkterfrån visas sigteoretiska inte dessa skatteregleratt vare
Vår sådanamissgynnar risktagande. bedömning effekter,eller är attgynnar

små. Vårt förslag till reavinstbeskattningde uppkommer, blir skulleom
målet påverkadenna i huvudsak uppfylla inte investerar-därmed i del att

risktagande. Vid beskattning enligt genomsnittsmetoden kommernas
%70 reaförlusten dras emellertidförslaget endast skallatt attav av

någotmedföra mindre behandling risktagande.en gynnsam av
Jämfört med nuvarande regler för aktier, där reavinster beskattasyngre

vårt%i sin helhet och endast 40 reaförluster avdragsgilla, kommerärav
entydigtförslag dock innebära behandling riskta-att en gynnsammare av

gande.
årDet rånteavdragstaket 100 000föreslagna kr. och kanper person

frånvaronreducera riskvilligtutbudet kapital, eftersomkomma att av av
Vårhöjeravdragsrätt finansieringskostnaderna. bedömning dennaär att

övergångstid,effekt, efter viss blir relativt liten, bl.a. med tillhänsynen
sådani bedriva kapitalplaceringsverksamhetmöjligheterna stället iatt

aktiebolagsform.
Vårt förslag till reavinstbeskattning sannolikt medförakommer att

inldsningseflekterungefär lika de nuvarande för äldrereglernastora som
inlåsningseffekterna kvarståraktier. denna del beror endastAtt attav

inlåsningsef-realiserade värdestegringsvinster beskattas. Den särskilt starka
för aktier vid nuvarandefekt uppkommer regler denyngre som genom

hårda två årrelativt beskattningen vinster aktier inte innehafts iav som
elimineras.eller längre, kommer emellertid att

inlåsningseffekternatillämpningVid portföljmetoden kommer vidareav
bli för aktier i portföljen, vilket leder tilllika alla neutralitetstörreatt stora

beskattningen enligt nuvarande avsnitt 20.8.2.i regler,än se
Vårt förslag till enhetlig kapitalbeskattning kommer vidare medföraatt
målet neutralitet mellan värdepapper kommer kunna uppfyllas iattatt om

tvågrad vid dagens regler. Förekomsten olika förhögre metoderän av
reavinstberäkning, portföljmetoden genomsnittsmetoden,och kan
emellertid till bristande i vissa fall. Dettaupphov neutralitet gällerge
särskilt termins- optionsaffärer i flestaoch vilka de fall kommer att

enligt genomsnittsmetoden, kommer beskattas enligtbeskattas attmen som

2 hushållensSe skattesystemet, portföljval prisbildningenoch
kapitalmarknaden Jonas Agell Per-Anders Edin, bilagaoch samtav

of taxation riskThe effects savings and Sandmo, Hand-Agnaron av
of public economics Martin Feldstein, Amsterdam 1985.book red.
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portföljmetoden årsskifte.de innehas Dettanär över kan leda tillett
komplicerade skatteöverväganden i vissa fall.

Ökad20.8.1.3 fördelningspolitisk träffsäkerhet

målEtt viktigt vid reformeringen beskattningen öka denär attav
fördelningspolitiska träffsäkerheten. Den nuvarande olikformiga beskatt-
ningen reavinster medför inkomst, vid marginal-att ävenav samma samma
skattesats för de skattskyldiga, kan träffas olika skattebelastning. Dessaav
brister förstärks de möjligheter till skatteplanering de nuvarandeav som
reglerna möjlighet till. I avsnitt 20.3.1.4 ocksårefererades studieger en av
RSV visade mångareavinster aktier i fall har beskattatsatt storasom
mycket lindrigt.

Vår bedömning förslaget tillär enhetlig likformigoch kapitalbeskatt-att
ning kommer medföra väsentlig förbättring den fördelnings-att en av
politiska träffsäkerheten. Förbättringar uppkommer dels allaattgenom
kapitalinkomster beskattas likformigt, dels föratt utrymmetgenom
skatteplanering reduceras diskuteratssom ovan.

20.8.1.4 Harmonisering med beskattningen i omvärlden

Kapitalinkomster beskattas enligt olika regler i olika länder. Det vanligtär
löpande avkastning i formatt utdelningarochräntor beskattas medav

skattesats arbetsinkomster hos inhemska skattskyldiga. Församma som
utländska utgårskattskyldiga vanligen källskatt i storleksordningen

%-3020 %. Dessa inkomster emellertid medär beaktande dubbelbe-av
skattningsavtal dessutom ofta skattepliktiga i hemland.mottagarens

Reavinster aktier mångabeskattas lindrigt i västeuropeiska länder.
I Förenta årbeskattas sedan 1987 däremotstaterna nominella reavinster

aktier fullt ofta med marginalskattesats iut, storleksordningenen
%.30
Vårt förslag till kapitalbeskattning kan bedömas innebära löpandeatt

kapitalavkastning formellt kommer beskattas lindrigare mångaiatt än
andra länder. Den faktiska skattebelastningen kapitalinkomster torde
emellertid i vissa dessa länder, grund bristande kontroll, lägreav av vara

Vårtvad skattereglernaän visar. förslag till reavinstbeskattning aktierav
innebär högre beskattning aktieinnehav mångai Sverige iän andraen av
ekonomiskt betydelsefulla länder, med undantag för Förenta staterna.

bilaga3I Peter Englunds visas kapitalbeskattningens nivågenerellaatt
i land under vissa förutsättningar påverkarendast nivå.ett sparandets

påverkasDäremot inte valet placeringsobjekt. Av betydelse för valetav av
placeringsobjekt i stället skillnader iär beskattningen olika placeringsob-av
jekt i Sverige relativt skillnader i beskattning olika placeringsobjekt iav
andra länder.

samspelet mellan svensk och internationell kapitalmarknad, Bilaga 9.
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långt kapital-likformighet idrivenVårt innebärförslag nämnts ensom
aktiervärdestegringsvinsterdärmedI Sverige kommerbeskattningen.

ifrån placeringar beskattasräntebärande stort settinkomster attoch
kapitalbeskattningen i andraerhållits avseendematerialDetlikformigt. som

från aktier ofta beskattasinkomsterdäremotindustriländer tyder att
från räntebärande placeringar.inkomsterlindrigare än

bilagan,i den nämndaenligt analysenförutsättningar innebär, ettDessa
förhållandeiplaceringar i aktiermissgynnande svenskarsskattemässigt av

s.k.uppkommadärigenom kunnaDet skulleplacerare.utländskatill en
hand in-i förstatill svenskarledaskatteklienteleffekt skulle attsom

svenska aktier köptesmedanräntebärande placeringar,ivesterade avupp
olikformiga utländskadeharmonisering medEnplacerare.utländska

svenskarsalltså skattemässigt gynnandeskulle krävaskattereglerna ett av
från enhetligadenemellertid innebäraaktieägande. Detta skulle ett avsteg

kapitalbeskattningen.
många andrakapitalinkomster ibeskattningenolikformigaDen av

sålunda intedet ärför Förentaundantag görmed attländer, staterna,
utländsksvensk ochharmonisering mellanfullständigmedmöjligt en

olika ibeskattaskapitalinkomsterkapitalbeskattning. Därtill kommer att
länder.olika

harmonise-bristandeformelltVår emellertid denbedömning settär att
ägarfördelningennågot avgörande inflytandeinte kommerringen att

beskattning mellanskillnaderna iaktiebolag. En orsak äri svenska att
bristandegrundländer,i andraplaceringarräntebärandeaktier och av

så desannolikt inte ärränteinkomster,avseende storakontroll som
exempelvisandra faktorer,orsakvisar. Enreglerna ärformella attannan

såvälbenägenheten hosminskarinformation valutarisker,ochbristande
värdepapper.i utländskainvesterasvenska placerareutländska attsom

kapitalbe-tendenser tillfinns detbetydelse,vilket attSlutligen, är storav
Skatterefor-går likformighet.länderi andra störreskattningen motäven
exempeltydligaNya ZeelandochFörenta äri bl.a. staternamerna

detta.

Enklare Skatteregler20.8.1.5

Även resultatetberäknafrånvaro kompliceratdetskatt kanvid attvaraav
någon uppgift konstrueradärför inte lättaktieinvestering. Det attärenav

rättvisa ochbåde likformighet,uppfyller kravenSkatteregler som
enkelhet.

Atvå förenklingaravseendeninnebär iskattereglernaDe föreslagna
nuvarandeförsvinner deFör förstagällande detjämfört med rätt.

innebärFör det andraaktier.äldreochskillnaderna mellan yngre
anskaffningsvärden ochfastställandemedportföljmetoden, när systemet av

nuvarandejämfört medförenklingkraftigitagits bruk,avdragskvot en
regler.

aktierreavinstbeskattninggenomsnittsmetoden förföreslagnaDen av
sålunda tilloch innebärmed gällandetill delar rättöverensstämmer stora

relativtgenomsnittsmetodennågon Allmäntförändring. ärinteden delen
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krånglig återkommandeanvända vidatt köp och försäljningar, vidsamt
försäljning bevis företrädesrätt och liknande. Viav harom dock bedömt
detta ofrånkomligt vid reavinstberäkningarsom aktieslagsnivå.

Det kan bedömas innebära frånstörst problemsom förenklingssynpunkt
förslagetär portföljmetoden inteatt skall tillämpas aktier och andra

värdepapper köps och säljs år.under Genomsom detta undantagsamma
kommer skatteöverväganden påverka de skattskyldigasatt handlande i

Övrigaårsskiften.samband med årsskiftesgränseneffekter diskuteras iav
avsnitt 20.8.2.3.

Med sistnämnda undantag bedömer ändå den föreslagnaatt
reavinstbeskattningen aktier uppfyller det måletuppställdaav enklareom
regler, även inte heller de föreslagnaom reglerna i alla avseendenav oss
kan sägas enkla.vara

Ökade20.8.1.6 skatteintäkter

Vårt förslag till enhetlig beskattning reavinster på aktier bedömsav
medföra väsentlig breddning basen fören skatteuttaget. Vi beräknarav att
basbreddningen inom aktieområdet kommer uppgå till 17 miljarderatt ca
kr. Merparten denna basbreddning berorav hela den nominellaatt
reavinsten beskattas i stället för endast 40 %. Om hänsyn till dentas
samlade effekten basbreddning och sänkta skattesatserav kan skatteuttaget

utdelningar och reavinster långaktier sikt beräknas öka med ca
1,6 miljarder årskr. i 1989 prisnivå.

20.8.2 Vissa effekter portföljmetodenav

20.8.2.1 Ekonomiska effekter avdragskvoten fastställs årsvisattav

Metoden fastställa avdragskvotenatt för år i har i princip tvåett taget
effekter. För det första leder den i genomsnitt någottill lägre skatteut-ett

än metod därtag avdragskvoten fastställsen vid varje försäljning. För det
andra medför metoden beteendetatt aktiemarknaden påverkas i
samband med avdragskvoten justeras årsskiftet.att vid

I avsnitt 20.5.4 visades vid tillämpningatt portföljmetoden blirav
avdraget för anskaffningsvärde större vadän är teoretiskt riktigt,som om
aktiekurserna stiger efter det avdragskvoten fastställts. Påatt motsvarande

blirsätt avdraget lägre vadän teoretisktär riktigt, aktiekursernasom om
sjunker efter avdragskvotenatt fastställts.

På längre sikt stiger aktiekurserna i genomsnitt. Metoden fastställaatt
avdragskvoten årför i såledeskanett taget leda till någotsystematiskten
lägre beskattning denän teoretiskt riktiga metoden. Denna effekt
motverkas emellertid måni viss även nyanskaffningar,att medförav som

kvoten påverkarhöjs,att avdragskvoten först årsskiftet.vid Det går visaatt
alla realiseradeatt värdestegringsvinster återinvesteras,om så medför

tekniken fastställa avdragskvotenatt årför iett skattekreditentaget iatt
portföljen någotblir större än avdragskvoten skulle fastställas vidom varje
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emellertidportföljvärdet ökarSkattekreditens andelförsäljningstillfälle. av
nivå, storlekenviss vilken berorstabiliserasinte obegränsat utan aven

omsättningshastigheten i aktie-årliga värdestegringen ochden
portföljen.

årsskiftenedjusteras avdragskvotenstigande aktiekurser när nästaVid
året.några Eftersomnyanskaffningar underdet inte skettompasseras,

årsskiftet efterförei det falletanskaffningsvärde änavdraget är störreav
årskiftet Fastställan-förmånligtårsskiftet, sälja innandet passerats.är att

år stigandevidför i kan denna orsakavdragskvotendet tagetett avav
året. Dettavisst säljtryck under slutetmedföraaktiekurser väntas ett av

kursuppgången dvs. det bordedämpasi princip leda tillborde i sin atttur
kursstabiliserande.verka

förmånligt medaktiekurser det i ställetVid sjunkande väntaär att
årsskiftet.efter Avavdragskvoten justeratsförsäljningar till dess att upp

vid sjunkande aktiekurser,portföljmodellens konstruktionlederdetta skäl
året.minskar under slutetförsäljningarnalika, tillallt attannat av

något stabiliserande aktiekur-borde portföljmodellen verkaDärigenom
fallande aktiekurser.vidävenserna

reavinsten beräknasEkonomiska effekter20.8.2.2 attav
portföljnivå

portföljnivåpågenomsnittsmetodportföljmetodenEffekterna äratt enav
avsnitt 20.9. I effekternarelativt utförligt i korthetredovisats ärhar att

exempelvisresultat jämnasaktieinnehavens individuellade olika attut,
nyinköpta värdepapper kommerkvittas vinster, ochförluster mot att som

anskaffningsvärdeingå den relation mellanportföljen smittas nediatt av
ocksåfrån i portföljen. Det visadesbörjan finnsmarknadsvärdeoch som

beskattning avkastningensistnämnda kan leda till högdetatt av
låg beskattning vidinnehavstideraktieinvesteringar med korta resp.

kontantavräkning.terminsaffärer avslutas medexempelvis som
förhållandevis aktieplaceringarbeskattning avkastningenhögEn av

tvåsnedvridandeinnehavstider verka ekonomisktmed kan sätt.korta
aktieportföljermedföra innehavare vinstrikaFör det första kan det att av

aktier.placeringar iväljer kortfristigaskatteskäl ängöra annatattav
något prisbildningenminskariskkapitalförsörjningen ochDärigenom kan

kortfristiga aktieplace-försämras. För det andra kanaktiemarknaden
inte omfattashand aktörerringar i första komma görasatt som avav

sådana skattskyldiga i utlandet.exempelvisportföljmetoden, ärsom
föreslåskortfristiga aktieaffärer skall missgynnas,För inte attatt

året portföljmetoden förstin beskattas enligtvärdepapper köpts undersom
ocksåårsskifte. uppnåsinnehafts Därigenomaktiernaefter det över ettatt

alltför För värdepapperi derivatinstrument inte mycket.affäreratt gynnas
åretbåde i genomsnittsmetoden.säljs under tillämpas ställetköps ochsom

kvitta enskildainom portföljen fullt förlusterMöjligheterna att ut
många portföljmetodeninnebär i fallvinster andra aktieraktier attmot

Enligtgenomsnittsmetoden.för riskfyllda placeringar änär gynnsammare
får % aktiernämligen endast 70 reaförlustergenomsnittsmetoden av
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dras av.
En viktig egenskap hos portföljmetoden skattebelastningenannan är att

blir densamma vilka aktier i portföljenoavsett säljs. Detta innebärsom att
den skattskyldige inte någonbehöver hänsyn till skattekonsekvenserta vid
valet aktie skall säljas. Metoden såledesärav neutral mellan desom olika
aktier finns i portföljen. Vid tillämpning genomsnittsmetodensom blirav
skattebelastningen däremot beroende hur värdestegringen varitstorav
det enskilda aktieslaget. Vid genomsnittsmetoden såledeskan valet av
vilken aktie påverkasskall säljas beskattningen.som av

20.8.2.3 Effekter portföljmetoden inte tillämpasatt aktierav
köps och säljs årundersom samma

Vårt förslag inte tillämpaär portföljmetodenatt aktier köpsm.m. som
och säljs år.under Den föreslagna regeln kommersamma emellertid att

riskenöka för årsskiftena.skatteanpassning vid Den innebär vidare att
kortfristiga innehav värdepapper innehas årsskifteöverav ettsom
beskattas enligt andra regler kortfristigaän innehav värdepapperav som
innehas under loppet kalenderår. Regeln såledesinnebärettav ett avsteg
från den enhetliga beskattningen, samtidigt den medför delattsom en av
förenklingsvinsten med portföljmetoden går förlorad.

Effekten regeln blir sannolikt aktieplacerare väljerav att realiseraatt
vinster kortfristiga årsskiftetinnehav före och förlusteratt spara
kortfristiga innehav årsskiftet.över Den skattskyldiges syfte med det
sistnämnda dåskulle erhålla full kvittningatt vinster aktier ivara mot
portföljen. månI den det någonuppkommer skatteanpassning dennaav

årsskiftenavidtyp detär troligt den verkar kursstabiliserande,att
de skattskyldigassätt anpassning tillsamma avdragskvoten fastställssom att

årsskifte.vid varje
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Beskattning fordringar21 av

beskattningsreglerna för fordringar, dvs. framföravsnitt behandlasI detta
såsom obligationer.olika skuldebrevallt typer av

Gällande21.1 rätt

Beskattningsreglerna21.1.1

premieobligationer,reavinstbeskattning skuldebrev, gällerFör ochav spar-
KL förutom avtrappnings-infördesi huvudsak regler när attsamma som

uppståår 1951.infördes För skattepliktig reavinst skall krävsregler att
således skuldebrev förvärvats den skattskyldige köp, byteatt ett genomav

fång det varit i skattskyldiges idärmed jämförligt och deneller ägoatt
år. Egendom efter ha förvärvatsmindre femän avyttras attsom genom

närståendefång frånförvärvatsendast de vissabenefika beskattas om
frågaVidare det inteenligt s.k. skyldemansregeln. krävsden äratt om

alltsåtvångsavyttring.yrkesmässig avyttring För skuldebreveneller gäller
för övrig egendom intebeskattningsregler lös utgörsom somsamma

24. En tillkommer dock för fordringar-värdepapper se kap. rad särregler
med gränsdragningen mellan ochsikte problemen räntatarna som

kapitalvinst, avsnitt 21.1.2 nedan.se
reavinstbeskattning skuldebrev finns i 35 § 4 KL.Reglerna för av mom.

beskattningen:Följande gäller för

skattepliktig reavinstlnnehavstid
två är 100 %Mindre än

år är 75 %mindre 32 änmen
år år 50 %3 mindre 4änmen
år år5 25 %mindre4 änmen

skattskyldiges övrigaVinstbeloppet beskattas tillsammans med den
inkomster.

i princip enligt grunderReaförlust skuldebrev beräknas samma som
alltså såfår endast för andelför reavinst. Avdraggäller göras stor av

utgjort skattepliktig vinst försäljningen skettförlusten skulle hasom om
framgår anvisningarna tillvinst. Detta punkt 3 andra stycketmed avav

36 § KL.
får anvisningarna till 36 § KLför reaförlust enligt punkt 4Avdrag av

från sådan hänförlig till inkomst-reavinst eller lotterivinst ärgöras som
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tillfällig förvärvsverksamhet. fårslaget Underskottsavdrag fråninte göras
frånden skattskyldiges inkomst förvärvskällor inom andra inkomstslag.

årsFr.0.m. 1983 taxering gäller förluster premieobligationer,även att
åremitterats fårefter 1980, endast kvittas reavinstermotsom

premieobligationer. Avdrag medges för reaförluster med angivna-
förbehåll beskattningsårunder avdraget inteett kan utnyttjassenare om-

förlustâret. måsteunder Avdraget dock utnyttjas sjätte beskatt-senast
ningsåret efter det till vilket förlusten hänförlig.är

Vinster vid vinstdragning svenska premieobligationer enligt 19 §är
första stycket tredje ledet KL, skattefria.

Gränsdragningen21.1.2 mellan och reavinstränta

Realiserade ändringar värdet skuldebrev beskattas normaltav som
reavinstförlust inteoch För vissa slagsränta. skuldebrev bank-som -
certiñkat, statsskuldväxlar och skattkammarväxlar följer dock 41 §av e-
KL alla värdeförändringar skall beskattas Skillnadenatt mellanränta.som
inköpspriset erhållitsoch vad vid avyttring eller inlösen obligatio-som av

eller dåväxlarna beskattas ränta.nerna som
En räntebeskattning innebär redan enligt dagens regler värdeök-att

ningen Iångivaren.beskattas fullt hos Den skattepliktiga delenut av en
reavinst reduceras däremot längre tid skuldebrev innehas. Efter femett
års innehav vinstenhela skattefriär och reaförlust inte avdragsgill.ären
En ytterligare skillnad avdragsrätten förär i princip fullstän-att räntor är
dig. Om ränteutgifterna upphov till underskott kan detta dock inte medger
full verkan kvittasmot intäkter i andra förvärvskällor. Genom reglerna om
skatteberäkning för tilläggsbelopp det skattemässigaär värdet detav
uppkomna underskottet %.högst 47 Underskottet emellertid kvitt-är
ningsbart framtida överskott allmänt avdrag. Reaförlustermot kanettsom
däremot endast kvittas framtida reavinster hänsyn till avdragsbe-mot utan
gränsningsreglerna. Det därför oftaär betydelse värdeför-storav om en
ändring klassificeras eller reavinst.räntasom

innehåller någonKL inte definition begreppet En omfattanderänta.av
rättspraxis har behandlat problemen med gränsdragningen mellan ochränta
reavinst. För utförlig beskrivning praxis hänvisas till kapitalvinstkom-en av
mittens betänkande SOU 1986:37.

I vissa fall det oklart hur värdeförändringarär skuldebrev skall
beskattas. Denna osäkerhet särskilt markerad vidär beskattningen av
skuldebrev till under- eller överkurs.getts utsom

Ett fåttproblem har lösasannat upprepade lagstiftningsin-som genom
frågangripanden beskattningär s.k. räntekompensation. Omom av en

överlåtsobligation sedan har börjat löparäntan förfallit tillännumen
betalning, betalar köparen räntekompensation till säljaren för ränta som

påbelöper den tid säljaren innehaft obligationen.
Säljaren beskattas enligt fast praxis för räntekompensationen samma

för enligtsätt huvudregeln i 38ränta § 1 KL. För resterande delsom mom.
köpeskillingen själva skuldebrevet kan därutöver reavinstbe-av som avser

fråga.skattning ikomma När sedermera blir tillgänglig förräntan lyftning
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förbeskattas köparen hela Omräntebeloppet. köpare har betalaten
räntekompensation denna enligt 2är punkt andra stycket anvisningarnaav
till 39 § KL avdragsgill skuldränta först beskattningsår dådet densom

kompensationen förfaller tillränta betalning. Har dock förvärvarenavser,
överlåtiti sin skuldebrevet tillsammans med till innantur rätten ränta

förfallit till betalning, räntekompensationenräntan avdragsgill förstär det
beskattningsår då erhålls.betalning för skuldebrevet frånDessa avsteg
kontantprincipen har kommit till i syfte förhindra skatteanpassningatt

årräntekompensationen dras tidigare ränteutbetalningenatt ängenom av
avyttringen skuldebrevet beskattas uppnåsoch därmed skattekreditav en
prop. 198788:62, SkU15, rskr. 72, SFS 1987:1203 198889:55,samt prop.
SkU16, 65,rskr. SFS 1988:1518.

Denna uppdelning köpeskillingen med hänsyn tilltyp upplupenav av
avkastning tillämpas inte det gäller värdepappernär beskattassom som
aktier. Köpeskillingen vid förvärv aktier avdragsgill först i sambandärav

någonmed avyttringen den till deläven ersättning för utdelningom avser
inte betalatsännu ut.som

Tidigare21.1.3 utredningsarbete

Kapitalvinstkommittén föreslog i sitt slutbetänkande SOU 1986:37
Reavinst Aktier Obligationer, bådeall värdeförändring;att ochränta
reavinst skuldebrev skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Detta skulle
dock inte förgälla premieobligationer. Där föreslogs i 35reglerna §att
4 KL med avtrappning åroch skattefrihet efter fem skulle fortsättamom.

Konvertiblagälla. skuldebrev dåskulle enligtatt den nyligen införda
ändringen beskattas aktier undantag skulle finnas. Konvertiblaettsom men
skuldebrev givits med värdelös konverteringsrätt skulle beskattasutsom en

skuldebrev. Kommittén föreslog vidare beträffande skuldebrev allasom att
förvärv skulle reavinstgrundande slutligen avdrag skullesamt attvara

påmedges förlustför grund skuldebrev blivit värdelösa grundattav av
Ingetkonkurs. dessa någonförslag har lett till lagändring.av
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överväganden förslagoch21.2

Reformen21.2.1

beskattningUtvidgningen inkomstslaget och evig21.2.1.1 av

Vårt finansiella instru-förslag: Beskattningen fordringar och liknandeav
evig avtrappningen bort.ochgörsment tas

vårtEn de förändringarna i reformförslag inkomstslagetär attstoraav
kapitalavkastning inom privatekonomin.kapital utvidgas till omfatta allatt
ingåinkomstslag inkomst kapitalI detta skall bl.a. nuvarande ochnya av

tillfällig förvärvsverksamhet.delen nuvarande inkomststörre av av
Som vi beskrivit innebär nuvarande uppdelningen i inkomstslagdenovan
värdeförändringar skuldebrev beskattas väsentligt olika beroendeatt

inkomstslag förändringen hänförlig till. Räntor beskattas tillvilket anses
år100 % medan reavinster avtrappning fem ochbeskattas med inom är

åtgärdadärefter skattefria. Kapitalvinstkommittén dettaville attgenom
alla värdeförändringar i nuvarande inkomstslagetbeskatta räntasom

kapital.
från slåVi Genomhar redan början valt inkomstslagen.att attsamman

dessutom reavinstbeskattningen skuldebrev evig ochgöra utan
åstadkommeravtrappning den skattepliktiga delen, fördelarav samma

uppnå. Såvälkapitalvinstkommittén ville reavinst kommerräntasom som
%därmed beskattas med den enhetliga proportionella skattesats 30att

vi föreslagit för Härigenomhar inkomstslaget kapital. minskar ettsom av
de nämligenproblemen vad gäller skuldebrevsbeskattningen;största
gränsdragningen Demellan ränteintäkt och reavinst. siktelagregler tarsom

särskilja omfattningdessa kategorier, därför skattepliktensatt att
påverkas, kan därför upphävas.

I hänseende kommer dock gränsdragningen mellan ränteintäk-ett annat
reavinsteroch betydelse efter reformen. Detha gälleräventer att

förtidpunkten skattskyldighetens inträde. Ränteinkomster beskattas
Detlöpande. kommer gälla i högre grad tidigare, eftersomän änatt

föreslår löpande avskattning vissa beräknade för de s.k.räntorav
Sådanaunderkursskuldebreven se vidare avsnitt 15.7. värdeförändringar

låneavtalet,inte beror beräknas grundvaloch kan utgörsom av
Sådanareavinster eller reaförluster. oväntade värdeförändringar skall även

fortsättningsvis beskattas först de realiseras avyttringnär genom av
Påfordringen. motsvarande räntekostnader avdragsgilla löpandesätt är

reaförlustavdragmedan förutsätter avyttring. Detta innebär atten
reavinst förskatteregler sikte gränsdragningen mellan ochräntatarsom

måste behållas.tidpunkten för inträde Somskattskyldighetensavgöraatt
framgår föreslår ändringavsnitt 21.2.5 materielldessutomav en
beträffande beskattning samband med räntekompensation.reglerna iom
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Derivatinstrument där de underliggande instrumenten räntebäran-är
ocksåde fordringar omfattas regleringen. Beträffande beskattningenav av

ränteoptioner termineroch kap. 20.se
Vårt förslag till beskattning fordringar finns i förslaget till 29 § SIL.av

21.2.1.2 Avdragsbegränsning för förluster och räntor

Förutom sammanslagningen till det utvidgade inkomstslaget kapital,
föreslår framgårvi någrakap. 16 och 17 ytterligare övergripandesom av
förändringar beträffande kapitalbeskattningen.

En nyhet reaförlusterär skall avdragsgilla till 70 %att allamotvara
inkomster i inkomstslaget kapital. En nyhet i in-är räntorattannan
komstslaget inte månskall avdragsgilla i den de överstiger 100 000vara
kr. 10 000 för år.kr. under 18personer

Som vi har diskuterat återkommeri kap. 17 och till nedan i avsnitt
föreslår21.2.2, marknadsnoterade skuldebrevatt utställda i svenska

frånkronor skall undantas avdragsbegränsningen beträffande reaförluster.
påVärdeförändringar dessa skuldebrev skall beskattas Detränta.som

innebär reaförlust betraktasatt räntekostnad. Den skall därfören som en
omfattas ränteavdragstaket Några100 000 kr. gränsdragningsproblemav
mellan ränteintäkt reavinstoch eller räntekostnad och reaförlust för
berörda skuldebrev uppkommer inte denna konstruktion. Räntein-genom
komster och reavinster behöver inte särskiljas-annat frågaiän om
periodisering eftersom Någrade beskattas lika. räntekostnader i egentlig-
bemärkelse uppkommer inte för innehavaren skuldebrev. Denettav
reaförlust han skall dra ränta kan direkt identifieras. Däremotav som
kan det kontrollproblem svårt genomskådaett eventuellmera som attvara
kvittning kan mellan ränteinkomstergöras och räntekostnader i formsom

reaförluster, förhållandetredan i låntagare långivare.mellan Sådanochav
kvittning förutseskan kringgåför reglernaatt ränteavdragstaket. Enom

får låna till lågsärskiltt.ex. ut i utbyteränta hanperson pengar mot atten
får bättre betalt för sina obligationer.

För de skuldebrev inte skall omfattas specialregleringen i avsnittsom av
21.2.2 gäller reaförluster avdragsgilla endast till 70 %. Inteatt är heller här

någrakommer gränsdragningsproblem för räntareavinst eller räntekost-
nadreaförlust finnas. Inkomsträntan och reavinstenatt beskattas likformigt
och räntekostnad frånbehöver skiljas den kvoteringspliktiga reaförlus-som

uppkommer inte långivaren.förten, Kontrollproblemet vid dolda
kvittningar uppkommer ocksågivetvis här.

Gränsdragningsproblem räntekostnadreaförlust uppkommer först när
det gäller reavinstbeskattning skulder, avsnitt 22.4.2. Bara detnärav se
gäller skulder detär erlägger räntekostnader ochsamma person som som
också kan reaförlustergöra vid avyttring. Här spelar gränsdragningen en
avgörande roll eftersom räntekostnaderna omfattas ränteavdragstaketav
och reaförlusterna kvoteringsregeln. För dessa skattskyldiga blir detav

fåattraktivt värdeminskning hänförlig såtillatt räntekostnad längeen

ll—RINK2
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förmån-på överstigits. Därefter blir det100 000 kr. inte haravdragstaket
dåfå den blirvärdesänkning bedömd reaförlust eftersomligare att somen

åtminstone %.till 70avdragsgill

Marknadsnoterade skuldebrev21.2.2

Vårt förslag marknadsnoterade skuldebrev utställdaVärdeförändringar
kronor, beskattasi svenska ränta.som

reaförluster skall avdrags-Generellt i inkomstslaget kapitalgäller att vara
kvotering inte%. i 16 bör dennagilla till 70 Som diskuterats kap.närmare

Somför marknadsnoterade skuldebrev utställda i svenska kronor.tillämpas
framgått dessa skuldebrev i princip17 värdeförändringarkap. skallav

uppnås alltså reaförlusteravdrag förDärigenombeskattas ränta. attsom
omfattaskvotering. Däremot dessa reaförlustermedges kommer attutan

ränteavdragstaket 100 000 kr.av
låtalösningen värdeförändringar dessaLagtekniskt har valt den att

förlusteromfattas för beräkning reavinster ochskuldebrev reglernaav av
alltså utdelningar.inte flyttat dem till reglerna för ochoch har över räntor

enligt förSom enda undantaget reaförluster beskattas reglernaattanges
inte fört reglerna blandräntekostnader. Anledningen till haratt
ändåsådant fall hänvisa tillräntereglerna i skulle behövaär att man

reavinstreglerna för värdeändringens storlek.bestämmaatt
De föreslagna finns i 3 § 2 andra stycket SIL.reglerna nya mom.

Premieobligationer21.2.3

Vårt förslag: Vinst vid vinstdragning premieobligationer skallsvenska
skattepliktig kapital.i inkomstslagetvara

vårDet vidare vinst vid vinstdragning premieobliga-tanke svenskaär att
tioner hittills varit skattefri 19 § första tredje ledet KL,enligt stycketsom

reavinst obligationer. Enskall beskattas ellersätt räntasamma som
sådan minskarförändring den olikformighet skulle uppkommasom om
dessa vinster lämnades utanför inkomstskattesystemet. Om vinst vid

påverkar in-vinstdragning inte inkomstbeskattas den nämligen inte
såsomkomstprövade bidrag och avdrag, bostadsbidrag avdragextraresp.

för pensionärer. Se förslaget till 3 § SIL.1ny mom.
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framgåttSom avsnitt 17.6 har föreslagit vinst vid dragningävenattav
vinstsparande i bank skall inkomstbeskattas.m.m.

Underkursskuldebrev21.2.4

Även behandlingen underkurspapper kommer principiellt underlättasattav
någondet inte blir skillnad i beskattningenatt beroendegenom om

värdeökningen skall hänföras till eller reavinst. Seränta avsnitt 15.7
angående löpande avskattning upplupen ränta.av

Beskattningsregler21.2.5 i samband med räntekompen-
sation

Vårt förslag: Ersättning i samband förvärvmed skuldebrev för upplupenav
inte förfallen räntekompensation,ränta, behandlas delmen som en av

anskaffningsutgiften för såledesskuldebrevet och skall avdragsgill förstvara
i samband med skuldebrevetatt avyttras.

Problemen med uppdelning köpeskillingen för skuldebrev mellanettav
förersättning själva skuldebrevet och ersättning för upplupen ränta som
förfallitinte tillännu betalning, kommer minska iredan och nedatt att
reavinstoch beskattas likformigt.ränta Vi vill dock längre iännu

föreslårlikformighet. Vi dessutom de beskattningsprinciperatt gällersom
för ersättning för avkastning aktier skall tillämpas detäven gällernär
skuldebreven, dvs. hela ersättningen vid förvärvet behandlas anskaff-som
ningsutgift för fårskuldebrevet och dras försäljningsintäkten förstmotav
vid avyttringstillfället. Utgiven räntekompensation kommer därmed inte att

dras utfallande Se förslaget tillmot ränta. 29 § 3 SIL.av ny mom.
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22 Reavinstbeskattning skulderav

Gällande22.1 rätt

återbetalningEn reavinst vid skuld uppkommer den harav en om som
lånat lånat.betalar tillbaka lägre den hanänpengar en summa

lånatsEn förlust uppkommer analogt högre denänom en summa som
återbetalas längivaren.till

KL:s regler reavinstbeskattning gäller avyttring egendom. Skulderom av
torde kunnainte inordnas i detta begrepp, och realiserade värdeföränd-
ringar skulder torde därför inte kunna beskattas reavinstsom resp.
dras reaförlust.av som

I viss situation kan dock redan dagens reavinstregler indirekt kommaen
överlåtelseträffa reavinster och reaförluster vid Detskulder. gälleratt av

försäljning får lånfastighet där köparen belastarövertat.ex. av en som
fråga förmånliga länfastigheten. Om det vissa fallköparen iär ärom

betalaberedd högre pris för fastigheten. En viss del köpeskil-att ett av
fårlingen kan därmed ersättning till säljaren för köparensägas utgöra att

lånen och säljaren viss reavinst inte hänförlig tillöverta gör ären som
Såvittfastigheten i sig, till skulden. känt det dock aldrigharärutan

ifrågasatts sådan frånvinst särskiljas fastighetsför-skulle vinstenatt en
säljningen.

någon iOm stället skulle mindre för sin fastighet därför denbetalt att
belånad oförmånliga lån,med reaförlustenbeaktas motsvarandeär sätt

månreavinsten fastigheten blir i motsvarande lägre. Se vidareattgenom
22.5.avsnitt

Övertagande lån i förvärvsamband med egendom äntypav av annan av
fastigheter och bostadsrätter givetvis torde myckettänkbarär men vara

långivaren går lånet får överlåtasovanligt. Att huvud medöver taget att
torde oftast hänga med fastighetbostadsrätt har lämnatsattsamman en

lånet. fråga lånsäkerhet för Om det med fördelaktiga villkorär ettsom om
långivaren låta någon lånettorde sällan intresserad övertaattvara av om

han inte beroende viss säkerhet skall ligga kvar.är attav
mångaSkulder i inte avdragsgillafall upphov till reaförluster ärger som

återbetalning lånet. Ersättning tilli dag. Det gäller vid förtidat.ex. av
långivaren återbetalningi samband förtida inte betraktatsmed har som

I riksskatteverkets taxering 1989, 153,avdragsgill. Handledning för sägss.
räntekompensationdenna ersättning, kallas ellerbrukartypatt av som
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ersättningsränta, inte i egentlig bemärkelse eftersomär ränta den
skattskyldige inte lånetbetalningsansvarigär för under den tid kompen-
sationen Denna kostnad har därför inte avdragsgill underansettsavser.

Någotinkomst kapital. avgörande i praxis finns dock inte dennaav
fårDetpunkt. dessutom oklart kostnaden skulle avdragsgillanses om anses

någoti inkomstslag förutom rörelse. Det har hävdats detannat äratt en
brist i nuvarande skattesystem denna kostnad inte avdragsgillatt är
eftersom den skulleersätter ha varit avdragsgill den haderäntaen som om
betalats löpande.ut

Det bör den räntekompensation betalas inoteras att typ av som
samband förtida lånmed inlösen har karaktär denett än typav en annan

räntekompensation överlåtelsebetalas i samband medutav ettsom av
skuldebrev för vilket det finns upplupen säljarensränta som avser

framgårinnehavstid. Som avsnitt 21.2.5 beskattning skuldebrevav om av
denna idag avdragsgillär utfallande vårtenligt förslag skallräntamot men

den avdragsgill i samband med beräkning reavinsten efter avyttring.vara av

22.2 Reformen

våraI direktiv åstadkommabetonas vikten regelsystem kanatt ettav som
beståendebli under lägre tid.en
För skall heltäckande skattesystem detatt angeläget deett är att

reglerna omfattar företeelseräven i dag ovanliga inteochärnya som
beskattas kan bli vanliga i framtiden. Reavinst liksommen som mera
reaförlust vid avyttring skulder bör därför omfattas beskattning underav av
inkomstslaget kapital.

22.3 Beskattning påreavinst skulderav

Vårt förslag: Reavinst i samband med avyttring skulder utställda iav
svenska kronor beskattas övriga reavinster. Detsätt börsamma som

vidare reavinstövervägas uppkommmit skuldbeloppetom som attgenom
skrivits ned därför obestånd,gäldenären frånskall undantasatt är
beskattning.

22.3.1 Allmänt

Reavinstbeskattning vid avyttring skulder skall ske i inkomstslagetav
kapital. Med avyttring återbetalasskuld dels skulden tillnärav avses
långivaren dels betalningsansvaret överlåtes någonförnär skulden
annan.

Det första fallet, dvs. skulder betalas i praktiken det ojämför-att ärav,
ligt vanligaste. I gengäld lär det någrasällan uppkomma reavinster att ta
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lån återbetalas,beskattning. När helt eller delvis, betalartill ettupp
låntagaren amorterings-i det belopp skyldig erlägga enligtregel han är att

sådana fall i övriga fallvillkoren, sig eller mindre. I liksom närmervare
lånebeloppet med amorteringsbeloppet, uppkommer varkenreduceras
någon förlust. Endast där vinst förlustreavinst eller i de fall elleren
uppkommit finns det anledning redovisa detta i deklarationen.att

iEn i samband med avyttring skuld kan uppkommavinst t.ex.av
följande fall.

låg lång löptid. Om det allmännaEn skuld löper med och harräntaen
låta låntagarenlångivarenstiger kan intresseradränteläget attvara av

lånet Låntagarenför tidigt med reducerat belopp.betala igen och görett
uppgår lånatdå till mellanskillnaden vad hade och vadvinst hansom aven

betalar igen.han
lånat får100 98 000Om hade 000 kr. och betala igen kr. har hanhan

alltså påvinst 2 000 kr.gjort en
någon lånat låg någonfall villEtt har till ochär när räntaannat annan

lånadelåntagarens fåför fortsättningsvis disponera deträda i ställe att
dålåga låntagarentill den Den ursprunglige oftakanräntan.pengarna

från någotfrisig betalningsansvaret samtidigt han betalargöra som en
lånade lånet. Denden han till denlägre än övertarsumma ursprung-som

låntagaren då uppgårgjort reavinst till mellanskillnadenlige har en som
lånadevad ursprungligen och det belopp han betalar tillmellan han som

lånet.den övertarsom
lånade 100 000 98 000 till denOm kr. och bara erlägger kr.han som

lånet, 000har han gjort vinst 2 kr.övertar en
avbetalning inte skuldbeloppetVid skulden helaen som avser

påvisbar Omi normalfallet ingen vinst eller förlust. kvar-uppkommer
avbetalningskuldbelopp skrivs med belopp denvarande större änettav

gjorts uppkommer dock reavinst. En eventuell rabatt denhar en somsom
skattskyldige därmedkan förtida avbetalning kommergöraattgenom en

reavinst.beskattasatt som
tillgångar. DeHittillsvarande reavinstregler sikte avyttringtar nyaav

skuldöverlåtelserså omfattas.utformatsbeskattningsreglerna har ävenatt
till 31 SIL.Se förslaget § 1 mom.ny

Vidare fordras särskilda regler för hur reavinsten skuldatt ange en
Betalningsströmmarna i skuldfallet jämfört medräknas fram. omvändaär

tillgångar påminnervid förvärv avyttring i ställetvad gäller och ochsom av
I skuld-situationen vid utställande optioner beskrivitssom ovan.om av

lånet;fårfallet den skattskyldige han hannär taren summa pengar upp
lånet tillgångarnasedan med Försig betalagör att utav genom en summa.

erhållerutbetalningen sker vid förvärvet och den skattskyldigegäller att
bäggetillgången.han sig med I fallen utgörvinstenbetalning när gör av

tillgångsfalletbådaskillnaden I skall denförlusten mellan de summorna.
erhålls vid avyttringen, minskas med den erladessumma som summa som

vidvid förvärvet. I skuldfallet däremot den erhöllsskall summa som
lånetlånet,förvärvet minskas med den erläggs närav summa som

återbetalas.
förvaltningskost-Det aviseringskostnader och liknandebör noteras att
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nader betalas i samband med lån,amorteringen intesom skallett
beaktas vid reavinstberäkningen för skulden. Dessa i stället avdragsgillaär

de framgårsätt kap. 17 överstiger 000 år.1 kr.om av per

22.3.2 Metod för beräkning reavinstav

Reavinsten skulder utställda i svensk alltså såvaluta beräknas sätt
lånadedenatt minskas med det belopp betalas tillbaka. Densumman som

återstår skattepliktigutgör vinst densumma 0som är kr.större änom
och avdragsgill förlust den mindre 0är kr.änom

Reavinstberäkningen sker för varje skuld för sig.
Om det, beskrivits gäller delavbetalning skuldensom kanovan, en av

beskattning inte ske inte hur andel skuldenvetom storman av som
betalas. Om inte hur mycket skuldbeloppetvet reducerasman med, bör
presumtionen skuldbeloppet reduceras återbetaldaatt med detvara
beloppet. Inte förrän slutlig avbetalning har gjorts sådanakan iavgöraman
fall det uppkommer vinst eller förlust.om en

En beräkningsmetod, nämligen portföljmetoden, föreslårannan
däremot för skulder i utländsk valuta, avsnitt 23.4. Anledningen till dettase

värdeförändringarär att skulder i utländsk valuta regelär änsnarare
undantag.

22.3.3 Konkurs och ackord

Vi har uppmärksammat det kan behövas särskildaatt regler för de fall där
den skattskyldige i samband med konkurs eller ackord helt eller delvis

frånbefrias skyldigheten betala igenatt skuld.en
I princip dengör skattskyldige då reavinst. fårOm han betala tillbakaen
lägre belopp hanett ursprungligen skyldig mellanskillnadenutgörvar

reavinst. Skrivs hela skulden hela beloppetutgör vinst.av
förhållandenaOm sådanaär gäldenären obeståndatt är och inte kan

betala sina skulder kan det dock knappast fårhävdas någonhan ökadatt
skattebetalningsförmåga skuld blir avskriven. Hansatt dokumen-genom en

oförmågaterade blir någotmöjligen mindre.
Frågan beskattning ackordsvinster iom samband med näringsverk-av

samhet har inte slutligt reglerats. Vi lämnar därför någotinte förslag till
reglering dessa fall för de skattskyldigas privataav ekonomi.

Ett undantag för studiemedel efterges redanstatensom av anser oss
föreslå.kunna Se vidare specialmotiveringen.nu
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på skulderreaförlusterförAvdragsrätt22.4

%.70tillavdragsgillaskulderavyttring ärvidVårt Reaförlusterförslag: av

Förslaget22.4.1

skulderockså reaförlusterbör varaskall beskattasreavinsterOm
formtillgångar iskulderochför avavdragsgilla sätt somsamma

optioner.utfärdade
sådantöverlåts sätt attskulderovanligt etttorde attDet ytterstvara

kreditinstitutenförfrågan dehos störrereavinst. Enuppkommerdet en
lägrelåntagaren tillbakalåta betala summabereddingen envisar är attatt

lån med lägre räntasiglånade, det skulle röra ettden han även omän om
låneinstitutenalla extrauttillfället. Däremotvidmarknadsräntan tar enän

därfördetDetolikaberäknad ärsätt.inlösenförtidavidersättning
betalarlåntagaren hanförreaförlustuppkommerdetvanligt omatt en

avtalathadeursprungligennågotlånet om.sätt äntillbaka annat man
således inteskulderÄven reavinstbeskattninginförande avett avom
ekonomisktdetvi ärnågot för attpositivt statenskulle netto anser

reavinstreglerna.område omfattasskalldettariktigt även avatt
kontrollmöjligheternaavdragsrätten är attskäl begränsasärskiltEtt att

antaldetmed tankebl.a. storabegränsadebli ganskakommer att
ochskattepliktigapotentielltsig är settdettransaktioner rör somom --

reavinst ellerbeskattningföranledafåtal kommerlitet att avdär bara ett
vinstdärtransaktionersvårkontrolleradeFör enreaförlust.föravdrag

huvudöverundgå tveksamtdetskatt ärkanobemärkt manrelativt om
materielltdetVi dockharför förluster. ansettavdragmedgeskalltaget

dennavidbeskattasskall ävenfår reavinsterdrasförlusterrimligt att av om
% destotill 70 äravdragsrättenBegränsningentransaktioner. avtyp av

nödvändig.mera
Förlusterskulder.svenskareaförlusterbaragällerAvdragsrätten

ivalutaskuldportportföljmetodenenligti ställetskulder beaktasutländska
23.5.avsnittföljen, se

Gränsdragningsproblem22.4.2

bland devissa inslagdetfinns21.2.1,skuldebrevsavsnittet,iSom nämnts
gränsdragningsproblemföreslår, tilllederkapitalbeskattningsregler som

reglerna ränteav-Det gällerreaförluster.ochräntekostnader ommellan
skallRäntekostnaderreaförluster.föravdragsrättbegränsadochdragstak

mån understigerdei denkapital barainkomstslagetavdragsgilla ivara
Dessa70 %.tillavdragsgillaskall barareaförluster100 000 kr. och vara

ochreaförlustergällerdetuttaladesärskilt närgränsdragningsproblem är
avseende skulder.räntekostnader

bli aktuellt ärkangränsdragningsproblemsådantsituationEn när ett
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någon återbetalningnär förtidagör lån fåroch erläggaetten störreettav
belopp han lånade.än ursprungligen får dåHan sådanerlägga räntekom-
pensation eller ersättningsränta nämndes Frågani avsnitt 22.1som ovan.

alltså sådantär belopp skallett betraktas ellerom räntasom som
reaförlust.

Det talar för betrakta beloppetatt detsom ränta är att utgörsom
ersättning för låntagarenden fåttränta skulle ha betala han hadesom om
stått låntagare.kvar Mot detta talarsynsätt nämndes detsom attsom ovan
inte någotlängre finns lån räntan.motsom svarar

För i stället betrakta beloppetatt reaförlust talar förutomsom att-
lånet inte längre finns kvar det sig ickeatt rör förutsebarom en-
värdeändring. Mot jämställa den medatt reaförlust talar iatten man
sådant fall skulle medge omedelbart någotavdrag för kan jämställassom
med förskottsränta.en

Många låneinstitut tillämpar dock nuvärdesberäkning de fastställernär
vilket belopp skall erläggas vid förtidsinlösen. Med densom en propor-
tionella 30-procentiga skattesatsen för kapitalinkomster uppkommer i
sådana fall skattekonsekvenser fåtthade drassamma räntansom om av
successivt först vid de beskattningsår den på.egentligen belöper Statensom

sådanaförlorar i någotfall inte får dras Sådanräntan för tidigt.att av
nuvärdesberäkning dock integörs alla kreditgivare. föreslårVi därförav

ersättningarna skallatt betraktas reaförluster och inte räntekost-som som
nader. Detta innebär de omfattas reglernaatt begränsad avdragsrättav om
till 70 % inte ränteavdragstaket.men av

22.5 Behandling skulder vid fastighets-av
överlåtelser

ÖverlåtelseVårt förslag: skuld i samband med avyttring fastighet ellerav av
bostadsrätt beskattas inte ingår i stället i reavinstbeskatt-separat utan
ningen fastighetenbostadsrätten.av

Som inledningsvisnämnts förekommer redan i dag indirekt reavinstbeskatt-
ning skulder överlåtsde i samband med avyttringav fastighetom av en
eller bostadsrätt.

framgårSom kap. 19 kommer de regler för reavinstbeskattning viav
föreslår i utsträckning innebärastor privatbostäder kommeratt att
beskattas med högst 9 18 % köpeskillingen. För permanentbo-resp. av
städer %gäller 9 och för andra privatbostäder 18 %. Det innebär ävenatt
eventuella reavinster skulder överlåts i samband med privat-som
bostäder de inte beskattas särskilt, kommer beskattasom enligt dessaatt
schabloner. Vi har funnit denna olikformighetatt det gällernär beskatt-
ningen fårskulder godtagbar jämfört med deav alternativ finns.anses som

En alternativ lösning skulle alltid dela köpeskillingenatt vidvara upp
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delavsåg ochfastighetenbaradelreavinstberäkningen somensomen
praktiskt i det närmasteförsta detFör detavsåg skuldövertagandet. är rent

sådan uppdelning. För detåstadkommanågon exakthetmedogörligt enatt
deskatteundandragandeför attdetskulle genomandra utrymmege

möjligt tillså delhänförabenägnaskattskyldiga skulle stor enatt somvara
%med 30så tillmöjligtliteochfastighetsvinstschablonbeskattad ensom

särskiltskattskyldig skulle storskulden. Enreavinstbeskattad
hadeskuldenvisalyckadesochaffärenfick dela atthanutdelning uppom

visar detta.exempelFöljandemed förlust.avyttrats
lån 000för 810befintligaöverlåts medtillsammanspermanentbostadEn

för självaersättning000800 kr.i realitetenbeloppdetta utgörkr. Av
lånfördelaktigasig till dehänför10 000 kr.medanfastigheten, som

9får Antagköparen. procent-attfastigheten och övertasbelastar avsom
tillämpas.skallschablonen

medföradetskulleskulle beskattasoch skulden separatfastighetenOm
för000% 3 kr.000 9 och800fastigheteni skatt för000 kr.72 x

75 000 kr.%, sammanlagtdvs.10 000 30skulden x
något köpeskillingenhelaochskuldövertagande inte värtOm anses

00081072 900 kr.blir skattenenligt fastighetsschablonenbeskattas x
%.9

fastighetsavyttringen harvisa gettlyckasslutligen säljarenOm att en
förlust,gått 000 imed 10 kr.haskuldavyttringenoch820 000 kr.intäkt

får i%. skulden9 Förpå 820 000800 kr.fastigheten 73blir skatten x
% 0,7. Samman-3010 000dras2 100 kr.reaförluststället xav xen

70071 kr.blir skattenlagt
så vinstendelvisahar intressevisar säljaren att storDetta att avatt av

skuldöverlåtelsen inneburitharochfastighetenmöjligt ligger att ensom
Även skulleekonomisktmöjligt. det,så sett,förlust varastor omsom

affäreraktuelladen sammansattadelariktigt typen enatt avupp
bästaovanstående denexempelskulddel, visar attochfastighets- en

fastighetsdelenEftersomhelhet.dembeskattalösningen är att ensom
fastighetsbeskattningenförreglernaövervägande börden heltnormalt är

sådanlånen delorimligt betraktainte hellerDetgälla. att avär ensom
såsom ifaktorer,påverkar olika andravärde liksomdessfastigheten som

lånen ovillkorligeninteSkillnaden barasig.skick befinner ärden attvilket
alternativ kanoftasteftersom defastighetenförbundna med ettsomär

säljaren. Seföröverlåtes låt kostnadtillfastigheteninnanlösas envara-
SIL.vårt 31 § 1förslag till mom.ny
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Överkursskulder22.6

Vårt förslag: Ränta på överkursskulder fårinte dras fåromedelbartsom av
i stället beaktas vid beräkning reavinst skulden.av

Om skuldebrevett till överkursut innebär låntagarendetges vidatt
lånetillfället erhåller större denän han enligten skuldebrevetsumma är
skyldig betala tillbaka.att I åtargengäld han sig betalaatt högre ränta.en
En del kanräntan sägas egentligenav avbetalningutgöra skuldbeloppet.

Enligt de principer i avsnitt 15.7 skallsom transaktionanges bedömasen
efter sin egentliga innebörd. Detta ingenär nyhet bara förtydligan-utan ett
de gällande rätt.av

Genom låntagaren iatt överkursfallen betalar tillbaka lägreen summa
han fickän han lånetnär kommerupptog han ingen justering för deom-

gjorda amorteringarna görs redovisaatt reavinst.en-
Låntagaren bör inte reavinstbeskattas för skulden till den del vinsten

denmotsvaras del den höga fåttav räntan inte harav dras Densom av.
icke avdragsgilla delen fårräntan därför läggas återbetaldatill detav
beloppet vid beräkning reavinsten.av

Excmpel:A får 100 000 kr skuldebrevmot ett 90 000 kr. Han är
alltså bara skyldig betala tillbakaatt 90 000 kr. I fårgengäld han betala en
ränta sammanlagt under löptidensom kommer 10 000 kr.att högrevara

normalän Hanränta. medges inte löpande avdrag för dessa 10 000 kr.
i för hög De 10 fårränta. 000 kr. i stället återbetalningsbeloppetläggas till

skulden dennär slutligen betalas Vinsten beräknas 100 000av. som -90 000 10 000+
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valutautländskBeskattning23 av

Bakgrund23.1

funnitsinte harvalurareglering gjort detdecenniernas harDe attsenaste
fordringar skulder iochnågot för privatpersonersbehov Skattereglerav

privatpersonervarit förbjudet föri principvaluta. Det har attutländsk
lån,tillgångar fordringar, ellereller andraräntebärandeförvärva att ta upp

varitprivatpersoner harförDet huvudsakliga undantagetvaluta.i utländsk
till begränsade belopp.inneha resevalutarätten att

valutakursförändringarinnehåller några särskilda regler för hurinteKL
därför i praxis.har skettRättsutvecklingenvid beskattningen.skall beaktas

kursvins-tillämpas,vitt inkomstbegreppdär ärinkomstslaget rörelse,I ett
avdragsgilla. Vinster ochheltskattepliktiga kursförlusterfullt ochter

följdtillde uppkommerbeskattningföranlederförluster oavsett avom
På tillämpningentillgångar grundskulder.värdeförändringar eller avav

orealiseradeavdrag redan förinkomstberäkning medgesbokföringsmässig
RÅ i104. Beskattningen sker även1976 ref sättkursförluster; samma

ingår. För inkomstnäringsverksamhetförvärvskällor där inkomstövriga av
RÅ beskattningframgår 79. För1987 refdettajordbruksfastighet avavav

dock variträttslägetkonventionell metod harenligtfastighetannan
RÅregeringsrättenpleniavgörande iannorlunda är ettgenommen nu

inkomstslaget rörelse.135 i1988 ref. detsamma som
utanför näringsverksamhetinträffarvalutakursförändringarFör som

grund begräns-fullständigtinte beaktasdessadäremotgäller att av
kapitalkostnader.förreavinstbeskattningen avdragsrättenochiningar

inteskuld i utländsk valutaSåledes kursförlustrealiseradhar enen
i inkomst-förvaltningskostnadellersig kostnad räntaansetts vare vara

finan-egendomsköpanskaffningsutgift för detkapital ellerslaget som
RÅ 1980lånet tillfällig förvärvsverksamhet;i inkomstslagetsierats med se

22 inteiskuld kap.Sannolikt kan195. nämntsAa varaansesen som
egendom.

förvärvsverksamhettillfälligi inkomstslagetbeskattasDäremot
till följduppkommeregendomvärdeförändringarrealiserade avsom

försäljning aktiervidExempelvis gäller dettavalutakursförändringar. av
såväldå omfattareavinsten kommeri utländsk valuta, attnoterassom

omräkningvalutakursförändringen vidaktiernavärdeförändringar som
till svenska kronor.anskaffningskostnadenochförsäljningsprisetav

väsentligt skalli alltvalutaregleringenRiksdagen har beslutat att
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Svenskaawecklas. privatpersoner kommer därigenom i betydligtatt större
utsträckning i dag kunnaän välja lånamellan placera och iatt svenska
kronor eller i utländsk valuta.

Vårt mål såutformaär enhetliga och likformigaatt beskattningsregler
möjligt. Det innebär kapitalinkomster uppkommer tillatt följdsom som av

valutakursförändringar bör beskattas likformigt med andra kapitalinkoms-
Det dåsärskilt viktigtärter. valutaavregleringen kan innebära att

beskattningen fordringar och skulder i utländsk valuta blir inteav en
obetydlig del svensk kapitalbeskattning.av

23.2 Val metod för beskattningav

Vårt förslag: Portföljmetoden skall användas för beräkning reavinstav
fordringar och skulder i utländsk valuta.

Utgångspunkter23.2.1

utgångspunktEn vid reformeringen skattesystemet beskattningenär attav
skall likformig. För privatpersoners kapitalinkomster innebär dettavara att

så långtalla kapitalinkomster, möjligt, bör beskattas enligt reglersamma
och med skattesats.samma

Vid beräkning skattepliktig reavinst för värdepapper och liknandeav
föreslår två olika metoder. För skuldebrev, icke marknadsnoterade aktier

beräknas den skattepliktiga vinsten enligt genomsnittsmetodenm.m. för
varje slag värdepapper. För marknadsnoterade aktier beräknasav den
beskattningsbara reavinsten enligt portföljmetoden.

Såsom framgått kap. 21 har föreslagit genomsnittsmetoden förav
beräkning reavinst fordringar i svenska kronor. Portföljmetodenav är
mindre lämplig för skulder i svenska kronor eftersom reavinsten blir noll

Äveni flertalet fall. fordringar i svenska föreslårkronor vi skall beskattas
enligt genomsnittsmetoden.

vårI eftersträvan enhetliga regler har utgångspunktvalt att som
någonanvända bådade ovannämnda metoderna för beräkningav av

reavinst fordringar och skulder i utländsk valuta. Vilken dessaav
metoder fårföredra utifrånär bedömasatt de särskilda kravsom kansom

påställas beskattningen i just detta fall.
Som underlag för bedömningen vi i det följandegör jämförelseen

bådamellan de metoderna vid beskattning fordringar och skulder iav
utländsk valuta.
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Genomsnittsmetoden23.2.2

motiveraskulle kunnaVår efter enhetliga Skatteregler attsträvan
utländskfordringar och skulder itillämpades förgenomsnittsmetoden

För fordringar ochför fordringar i svenska kronor.liksomvaluta som
förutsätt-emellertid väsentligt annorlundagällerutländsk valutaskulder i

Värdeförändringaroch skulder i svenska kronor.för fordringarningar än
nämligen tilldelsskulder i utländsk valuta uppkommerochfordringar
påverkarfaktorerränteförändringar och andraföljd även motsva-somav

till följd växelkurs-svenska delsfordringar och skulder i kronor,rande av
värdeför-avsedd träffareavinstbeskattningenEftersomförändringar. är att

således växelkurs-kommeromräknad till svenska kronor, ävenändringen
påverka beskattningen.förändringarna att

förhållandevisvarit rörliga.1970-talet växelkursernabörjan harSedan
Varje fordrandagliga kurser.växlingsbara valutorFör de flesta noteras

så värdeföränd-träffas dagligenskuld i utländsk valutaeller gott som av
avgörande skillnad jämförtDetta innebäri svenska kronor.ringar, mätt en

De frekventautgivna i svenska kronor.fordringar och skuldermed
vidreavinstberäkningväxelkursförändringarna medför bör görasatt en

tillämpning genomsnitts-fordringar och skulder. Vidavyttringvarje avav
kompliceradeoftaför värdepapper skulle det krävasvarje slagmetoden av

få vid varjegenomsnittligt anskaffningsvärdeför framberäkningar att
avyttring.

utländsk enligtReavinstbeskattningen skuldebrev i valuta genom-av
marknads-beskattningen ickesnittsmetoden medför likheter medstora av

i sinvid tillfälle ochaktier. För skuldebrev förvärvasnoterade ettsom
således tänkbargenomsnittsmetodenvidhelhet äravyttras ett annat, en

emellertidfordringar i utländsk valuta kommerBeskattningenlösning. av
Kontotillgångartillgångar i svenska kronoromfatta konton.även att

undantagsfall, för värdeförändringar och utlöseriinte, änutsätts annat
kontotillgångarsåledes För i utländsk valutainte reavinstbeskattning.

Varjedagliga värdeförändringar.emellertiduppkommer nämntssom
sådant beskattningdärför vid likformiginsättning konto börett en

avyttring. Vid frekventaförvärv varjeochbetraktas uttagettsom som en
användaskulle det bli komplicerattransaktioner konto attett en

tvingasDen skattskyldige skullegenomsnittsmetod för reavinstberäkningen.
hålla varje Sammakvarvarande anskaffningsvärde konto.reda

sådanasvårigheter beskattningen utländska skulderdrabbaskulle somav
successivt.amorteras

användaalltför kompliceradgenomsnittsmetodenSlutsatsen ärär attatt
fordringar skulder i utländsk valuta.beskattning reavinster ochför av

Portföljmetoden23.2.3

objekt där detreavinstbeskattningPortföljmetoden lämpar sig väl för av
Somdagliga värdeförändringar.frekventa transaktioner ochförekommer

framgått fordringar i utländskfallet just med skulder ochdettaärovan
hålla redaskattskyldige slipperPortföljmetoden innebär denvaluta. att
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individuella genomsnittsvärden för varje fordran eller Iskuld. normalfallen
kan vinsten beräknas den kvot fastställts föratt beskatt-genom som
ningsåret används.

Avyttringar fordringar kan beskattas enligt portföljmetodav samma som
föreslagits för marknadsnoterade aktier. Detta innebär de anskaff-att
ningsvärden får dras beräknas försäljningsintäkten multi-som av, som
plicerad med avdragskvoten se avsnitt 20.5. Avdragskvoten fastställs varje
år portföljens föregåendemarknadsvärde vid års slut divideratsom med
portföljens anskaffningsvärde vid tidpunkt.samma

När avdragskvoten fastställts blir reavinstberäkningen för alla avyttringar
åretunder i normalfallet mycket Denenkel. skattepliktiga reavinsten kan

beräknas enbart med hjälp kvoten och uppgifter intäkterna vidav om
avyttringen. Utgifter för förvärv läggs till portföljens anskaffningsvärde.

sålundaSlutsatsen tvåär de aktuella metodernaatt portföljme-ärav
toden den bäst uppfyller kraven sådanenkelhet i utsträckningsom att

gårmetoden tillämpa fordringaratt och skulder i utländsk valuta.
Portföljmetoden har därutöver ungefär egenskaper vidsamma

beskattningen valutakursförändringar vid beskattningenav aktier.som av
Orsaken till detta fordringarär och skulder iatt utländsk valuta, samma

aktier,sätt kan upphov till värdeförändringarsom stora vid längrege
innehav. Växelkursförändringar %10 årän under harettmer
exempelvis inte varit ovanliga. En obligation i D-mark årinköpt 1980 skulle
vid försäljning 1989 valutakursvinst S0 %. En D-marksobliga-ge en ca

årtion inköpt 1983, efter de svenska devalveringarna, skulle vid försäljning
år 1989 valutakursvinst %.10 Hade det i frågaställetge en varitca

lån i D-mark skulle däremot motsvarandeom valutakursförlust ha
uppkommit.

Det finns mångavidare olika valutor, liknande det finnssätt som
många olika aktieslag. Om den svenska kronans värde inte förändras

den s.k. valutakorgengentemot uppkommer emellertid inte, till skillnad
från vad gäller för någonaktier, nämnvärd systematisksom värdeföränd-

sammantagnal.ring för alla valutor
Den 70-pr0centiga avdragsrätten för reaförluster kan medföra alltfören

hård beskattning den tillämpas för enskilda aktier fordringar.ellerom
Portföljmetoden har den fördelen den eliminerarstora möjlighetenatt att
realisera förluster före vinster samtidigt den möjlighet till fullsom ger
kvittning mellan värdeökningar och värdeminskningar inom portföljen.
Dessa egenskaper hos portföljmetoden har beskrivits inärmare samband
med beskattningen marknadsnoterade aktier, avsnitt 20.5.av

1 Om de enskilda valutorna sådanvid beräkning är desamma och haren
vikt i valutakorgen uppkommer vid dessa förutsättningarsamma som inte

någon värdeföråndring alls. Aven vid andra vikter blir emellertid den samman-värdeförändringen förtagna diversifierad måttligvalutaportfölj eller litenen
kronans värde ligger fast.om
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Slutsats23.2.4

tvâSammanfattningsvis portföljmetoden den de metoderna förär av
reavinstbeskattning bäst uppfyller kraven enkelhet. Därutöver harsom

skattekrediterfördelar vid behandlingen latenta ochmetoden av genom
till kvittning vinster förluster inom portföljen. Vimöjligheterna mellan och

föreslår därför reavinstbeskattningen fordringar och skulder iatt av
valuta enligt portföljmetoden.utländsk sker

Tillämpningsområde23.3

Vårt förslag: Kontanter fordringaroch resecheckar och skuldersamt
transaktionskonton i utländsk valuta, tillsammans inte änannatsom
tillfälligtvis överstiger motsvarande 50 000 svenska kronor,värdeett

från beskattning. Beloppsgränsen dock 200 000 förundantas bör kr.vara
oinskränkt skattskyldiga i Sverige.bosatta utomlandsärsom menpersoner

efter innehav i fem dagar ovannämndaAvyttring högst transak-av
skall det gäller högre belopp inte till beskatt-tionsvaluta även tasom upp
mån innehavet kapitalplacering ining i den inte kan utgöraanses en

spekulationssyfte.

innehas tillfälligtVissa undantag nödvändiga för belopp och ärär som
för inte beskattningavsedda för personliga levnadskostnader, valutaatt av

till alltför praktiska problem för de skattskyldiga ochskall leda stora
skattemyndigheterna.

LikasåDärför bör utländsk normalt undantas.resevaluta bör en person
ändåutomlands skattskyldig i Sverige inte behövaarbetar ärsom men

tjänat i utlandet hanskatta för utländsk valuta han har ochsom som
där för sina personliga levnadsomkostnader.använder

Vi lösning vissa innehav i utländsk valuta tillhar valt där typer etten av
Frånvisst högsta belopp avsedda för personligt bruk.skall anses vara

reavinstbeskattningen undantas därför kontanter i utländskoch resecheckar
fordringar skulder transaktionskonton och kontokort ivaluta ochsamt

mån tillfälligtvis, överstigerden det sammanlagda värdet, inte änannat
50 000 kr. person.per v

ändåFör utomlands oinskränktbosattär ärperson som men som
föreslåsSverigeskattskyldig i därför han väsentlig anknytning hit,haratt

200motsvarande 000 svenska kronor.gränsen
föreslår för innehas underDessutom vi undantag valuta mycketett som

Om utländsktid. Detta nämnda praktiska skäl. innehavkort ett avav nyss
någon reavinstbeskattningi fem skall inte skevaluta har högst dagarvarat

frågauppenbarligen kapitalplacering i spekulations-det inte är om enom
alltså Det dock finnassyfte. Här gäller ingen beloppsgräns. kan större

innehav spekulativa inslag detanledning har större är.att anta att ett

l2-RINK 2
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Denna såledesinnebärregel avskattning skall ske beloppatt när större
i utländsk valuta efter frånlängre tids innehav bankkonto. Omtas ut etten
kontanterna sedan innehas i högst fem dagar, skall inte den värdeändring

i frånsvenska kronormätt sker till dessuttaget används,som pengarna
beskattas. Om kontanterna används för anskaffa utländsk obligationatt en
läggs anskaffningsvärdet till valutaportföljcn och värdeökningen beskattas

den Omnär kontanterna i ställetavyttras. används till konsumtion eller
tillväxlas svenska kronor inom de fem någondagarna kommer ytterligare

beskattning inte ske.att
Derivatinstrument ovannämnda ocksåskatteobjekt skallsom avser

omfattas reavinstbeskattningen. Hit räknas exempelvis optionerav och
terminskontrakt och andra derivatinstrument där de underliggande
finansiella instrumenten fordringar ellerär skulder i utländsk valuta.

23.4 Portföljmetoden vid beskattning utländskav
valuta

Beskattningen tillgångar i utländsk föreslås alltsåvaluta ske enligtav
portföljmetoden. Eftersom metoden inte den kanutan att anpassas
tillämpas föreslårskulder, tillgångarbeskattningatt och skulderav
skall ske Fordringar i fårutländskseparat. valuta därför beskattas i en
valutatillgångsportfölj och skulder i utländsk valuta ien valutaskuldport-
följ.

Alla de transaktioner sker omräknas till svenska kronor vid skat-som
teberäkning med valutaportföljerna vilket analogtär med beräkningarnaatt
för aktieportföljen sker i svenska kronor. När anskaffningskostnaden
uppkommer skall läggas valutatillgångsportföljentill räknas den isom
svenska kronor eller, växling frånskett svenska kronor, enligt dagensom
valutakurs förslagsvis beräknad genomsnittet de sälj- och köpkursersom av

svensk bank skulle ha tillämpat denna dag. När portföljens avdragskvoten
årsskiftetskall framräknas vid jämför portföljens anskaffningskostnadman

i svensk valuta med portföljens marknadsvärde i de valutornaresp.
omräknat till svenska kronor enligt valutakursen vid beskattningsårets slut.
Vid avyttring räknas vederlaget till svenska kronor enligt kursenom
dagen för den vederlagsgrundande transaktionen, betalningennär
omväxlats till svenska kronor. För valutaskuldportföljen gäller motsva-
rande dagenssätt valutakurs tillämpas föratt de medel den skattskyldige
erhåller och betalar betalningennärut, omväxlats till svenska kronor.

23.4.1 Fordringar i utländsk valuta

Värt förslag: Reavinst vid avyttring fordringar i utländsk valuta beskattasav
enligt portföljmetoden i valutatillgångsportfölj.särskilden
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valutatillgångsportföljenBeskattningen i kan beskrivas följande sätt:
åretsskattepliktig vinst försäljningsintäkter omräknade till svenska

kronor föravdrag beräknat anskaffningsvärde i svenska kronor.-
Beräknat fåranskaffningsvärde från åretsdras försäljningsintäk-som av
kan uttryckas med följande formel:ter

Beräknat anskaffningsvärde försäljningsintäkter omräknade till
föregående års utgåendesvenska kronor anskaffningsvärde omräknat tillx

föregående årssvenska kronor utgående portföljvärde omräknat till
svenska kronor.

Utgående anskaffningsvärde år föregåendeför års utgåendeett
åretsanskaffningsvärde anskaffningsutgifter omräknade till+ svenska

åretskronor avdrag för beräknat anskaffningsvärde.—
Övriga förregler portföljmetoden gäller utländskäven valuta ärsom att

avdrag för anskaffningsvärde fårinte medgöras beloppstörre än att
utgående anskaffningsvärde blir noll.

Vidare utgåendegäller anskaffningsvärdeatt vid beräkningom av
avdraget enligt huvudregeln skulle utgåendeha överstigit portföljvärde,
dvs. det finns orealiserad förlust fåri portföljen, i stället beloppom en ett
motsvarande hela försäljningsintäkten fårdras Dock inte beloppstörreav.

utgåendedras än anskaffningsvärde utgåendeatt blir lika medav
portföljvärde.

De regler gäller strukturrationaliseringar tillgångarochsom som
förvärvas åretoch under skall dock inte tillämpas.avyttras

Med förståsfordran givetvis olika obligationertyper och andraav
ocksåskuldebrev, andra fordringar tillgodohavandemen ettsom

bankkonto eller fordringar inte grundar sig skriftliga fordringsbevis.som
Kontanter ocksåutgör fordringar omfattastyp reglerna.en av som av
Denna fordran innebär innehavarentyp har fordranatt denav staten

har valutan. Växling kontantergett ut formutgör avyttring.som av en av
Beskattning fordringar i utländsk valuta skall ske fordringenav när

överlåts ersättning, dvs. den, enligtmot när terminologi,gängse avyttras.
Med förståsavyttring alltså dels erhållskontanternär i utbyte mot en

överlåtsfordran någon fordringsägare. Ett exempelsom ärannan när
utländsk obligation säljs.en
Med avyttring förstås ocksådels den skattskyldige ford-att som

erhållerringsägare ersättning vid inlösen fordran låntagarendvs. närav en
lån.betalar tillbaka frånUttag bankkontoett ett utgör exempelett

detta. Ett skall därför utlösa beskattning.uttag
De fordringar kommer beskattas vanligenatt är räntebärandesom men

det inget krav fordringenär skallatt räntebärande för träffasattvara av
beskattningen. Tvärtom omfattas underkursskuldebreväven kan löpasom
helt liksomränta, kontanterutan och räntelösa transaktionskonton. För
underkursskuldebreven såsomgäller, utvecklades i avsnitt 15.7, att en
löpande avskattning beräknad skall ske. Förränta inte dubbelbe-av en att
skattning skall uppkomma beskattningnär sker enligt portföljmetoden och
det samtidigt sker löpande avskattning måsteränta den skattskyldige,en av
på vid underkursskuldebrevsätt i fåsvenska kronor, tillgodo-samma som
räkna sig den del värdeökningen har skattats Det sker förav desom av.
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motsvarande denunderkursskuldebreven belopputländska att ettgenom
valutatillgångsportföljen.anskaffningsvärdet föravskattade läggs tillräntan

enligt portföljme-beskattas avdragskvotenVäxling valuta attav genom
får från tillväxlat till sig, omräknat svenskadras dentoden manav summa

vinst.Det blirenligt kursen växlingsdagen. kvarkronor tassom upp som

Exempel: 000 US-dollar valutaportfölj. Avdragskvotenhar 100 i sinA är
1989 10 000 US-dollar till 5 8700,91. Den 28 växlar hanmars

på 10,94pund. Säljkursen pund den dagen kr. Aengelska var
5 870 10,94 64 218 kr. minskat medskall därför ta upp x

220 0,91 58 438 vilket blir 5 780 till beskattning.64 kr.x
Valutaportföljens anskaffningsvärde ökas med de 64 218 kr.skall

i för de 5 870anskaffningskostnaden svenska kronorsom var
engelska punden.

alltså gångBeskattning varje utländsk valuta undersker växlasen
såinnehavtsförutsättning den hade i fem dagar länge det gälleränatt mer

transaktionsvaluta. Om växlingen direkt till utländsksker valutaen annan
blir verkningarna portföljen desamma i exempletsom om man ovan
först hade till kronor sedan växlat till pund.växlat dollar och kronorna

framgår ocksåSom beskattning utländsk användssker valutanärovan
Om D-marktill köpa fordran eller skuld i utländsk valuta.att t.ex. t.ex.

används till D-marksobligationer beskattning köpeskil-köpa skeratt av
lingen omräknad till svenska kronor dagen för köpet.

23.4.2 Skulder i utländsk valuta

Vårt förslag: Reavinst vid avyttring skulder i utländsk valuta beskattasav
enligt särskilt anpassad version portföljmetoden.en av

alltsåPrinciperna för portföljmetoden tillämpas för skulder i utländskskall
Portföljmetodenvaluta. kan dock inte vidare tillämpas skulder.utan

måsteMetoden först spegelvändas.
frånBeskattning skulder enligt portföljmetoden skiljer sig avsevärtav

de beräkningssätt hittills har tillämpats för fastställa skattepliktigattsom
måstevinst. Den avgörande omständigheten för tillgripaatt man en

förhållandevis komplicerad teknik upptagande och avbetalningär att av en
från påföljande såskuld skiljer sig vanligt köp med avyttring sättett att

åtgår håll. låneoperationenbetalningsströmmarna Om jämförmotsatt man
tillgångmed avyttring den ursprungligekan säga atten av en man

låntagaren får lånebeloppet.först säljer skuldebrev och betalt medett
Därefter kan han tillbaka skuldebrevet förköpa det belopp hansägas som

lånet.erlägger till den Skillnaden mellan denna operation ochövertarsom
alltsåvanlig avyttring förstförsäljningen kommer och köpetär atten

sist intäkten kommer före anskaffningskostnaden. Portföljmetoden skulle-
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lån, såldedvs.tillämpning leda till dendirektvid ett ettatt togsom uppen
lånebeloppet efterför helaomedelbart skulle beskattasskuldebrev, -

lånet,gjorde sig med dvs.När han sedanmed avdragskvoten.avdrag av
dåtillgodoräkna sig den hantillbaka skuldebrevet fick hanköpte summa

låndenanskaffningsvärde. Problemet ärerlägger ettatt tar uppsomsom
något tillgodoräk-anskaffningsvärdeinte tidigare harsärskilt han attom-

iför hela den intäkt uppkommerrimligen bör beskattassig inte somna -
erhåller lânesumman.med hansamband att

överlåtelseåterbetalningbeskattningsteknik därdärför valtVi har en
i situationer,lånet Beskattning i principutlöser beskattning. utlöses treav

nämligen

lånet återbetalas långivaren,tillhelal när
lånetlåntagaren avbetalning och2 görnär en

överlåts någonlånetbetalningsansvaret för3 när annan.

vinstskattskyldige dels för den hansituationer beskattas denI dessaalla
lånet för därförgjort har blivit billigare honomhakan attattgenom

förhållandeupplånade tillsjunkit i svenskavalutan hardenkursen
lägreför vinst han betaladels den eventuellakronor, gör attgenom en

lånat. Omväntursprungligeni den utländska valutan han göränsumma
lånade stigit i ochförlust, den valutan har kursavdragsgillhan omen

fårnågon anledningblivit och hanamorteringarna därför har dyrare avom
lånade.ursprungligenvalutan hantillbaka i den utländskabetala änmer

portföljmetoden inteenligt bestämsVid reavinstberäkning skulder enav
ingångsvärdekvot.iavdragskvot ställetutan en

åretsvarmedvinsten nämligen det beloppDen beskattningsbara är
enligt portföljmetoden beräknadeavbetalningar understiger det genom-

skuldernadet avbetalade skuldbeloppetsnittliga värdet när togs upp.
skuldingångsvärdetförhållandetIngångsvärdekvoten mellanutgörs av

beskattningsårs utgång.föregående Det medskulderna vidvärdetoch
låneåterbetalningaringångsvärdet åretsberäknade förhjälp kvotenav

årets låneåter-årets låneåterbetalningar visar hur delminskat med stor av
vinst.beskattningsbarbetalningar skall utgörasom anses

formel.reavinsten uttryckas med följandeDen skattepliktiga kan

årets låne- skatte-skuldernas värde
Årets återbetal-låneåter- pliktigdenär togs upp -x skuldernas mark-betalningar vinstningar

vidnadsvärde
årets ingång

Ovanstående genomsnittsberäkning avseendeinnebärregel görsatt en
vidgenomsnittsberäkningenmedanvärdet skulderna denär togs upp,

tillgångar aktieri utländsk valuta och förportföljmetoden för avser
tillgångar förvärvats. I valuta-för deanskaffningskostnaderna som

skattepliktigagenomsnittligaskuldportföljen beräkning dengörs aven
valutatillgångsportföljen beräkning denimedanintäkten, görs en av

anskaffningskostnaden.genomsnittliga avdragsgilla
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Det genomsnittliga värdet skulderna de beräknasnär togs upp
således åretsutgifterna för avbetalningar multiplicerade medsom
ingångsvärdekvoten.

Ingångsvärdekvoten föregående års utgåendeberäknas skuld-som
ingångsvärde dividerat med marknadsvärdet Valutaskuldportföljen vid
föregående års utgång.

Ingångsvärdekvoten alltså förhållandetvisar i princip mellan värdet
deskulderna och skuldernas marknadsvärde vidnär beskattnings-togs upp

årets början.
ingångsvärdekvotEn 1,0 innebär innehavaren valutaskuldport-att av

följen ingåendevarken har gjort vinst förlusteller de skulderna.
ingångsvärdekvotEn erhållits0,7 innebär det skuldernaatt närsom

understiger beskattningsåretsskuldernas marknadsvärde vidtogs upp
innehåller dåbörjan. Valutaskuldportföljen orealiserad förlust. Fören en

årsslutetskuld vid uppgick till 100 kr. i detta fallhar barasenastesom
erhållits lånet70 kr. när togs upp.

ingångsvärdekvotEn innehåller1,6 innebär Valutaskuldportföljenatt
årsslutetorealiserad vinst. För skuld vid uppgick till 100senasteen en som

erhållits lånet160kr. har kr. Det bör detnär belopptogs noteras attupp.
erhållits lånet skuldingångsvärdet,dvs. detnär togssom upp, avser

lånetsgenomsnittliga värdet, vid tidpunkten för upptagande, skulderalla
finns i portföljen.som

Utgående skuldingångsvärde kan uttryckas med följande formel:
Utgående skuldingångsvärde ingående skuldingångsvärde vad+ som

erhållits lån året åretupptagits under under beskattatgenom som -
skuldingångsvärde.

föreslårVidare vissa de vidsärregler gäller beskattningatt av som av
aktier enligt portföljmetoden skall beträffandegälla valutaskuldport-även
följen.

skuldingångsvärde fårBeskattning återståendeinte medföra attav
skuldingångsvärde i Valutaskuldportföljen blir negativt. Skulle reavinstbe-

återståenderäkning enligt skuldingångsvärdethuvudregeln medföra detatt
blir negativt, det vidskall beräkningen skattepliktig inkomst upptagnaav
skuldingångsvärdet återståendened till beloppsättas ett ettsom ger
skuldingångsvärde noll kr.

också såDenna regel tagitskan uttryckas mycket harattsom om upp
skuldingångsvärdettill beskattning hela förbrukats,har skall ytterligareatt

amorteringar inte leda till beskattning de med tillämpningäven om av
huvudregeln skulle ha givit vinst.

Regeln förspärregeln avdrag för anskaffningsvärde imotsvarar
valutatillgångsportföljen. I Valutaskuldportföljen innebär den spärr moten

den skattskyldige skall förbeskattas hela det beloppatt änmer som
erhållits skulderna tagitsnär upp.

utgående skuldingångsvärdeOm utgåendeunderstiger portföljvärde,
dvs. det finns fårorealiserad förlust i portföljen, mellanskillnadenom en
användas för skuldingångsvärdereducera det enligt huvudregelnatt som

året.skulle till fårbeskattning under Denna reduktion intetas extraupp
medföra det åretsuppkommer reaförlust avyttringar.att
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ocksåDenna regel kan uttryckas tillämpningattsom enom av
huvudregeln för beräkning skattepliktig vinst skulle skuld-göra attav

åretsingångsvärdet vid slut blir lägre marknadsvärdet kvarvarandeän
får så fråndel avyttringarnaskulder, undantas beskattningstor attav

marknadsvärdet blir lika med värdet kvarvarande skulder.
Regeln regeln särskilt avdrag i aktieportföljen dennamotsvarar närom

uppvisar förlust.
På föreslagitvi underkursfordringarsätt skall beskattasattsamma som

löpande beräknadför har vi föreslagit förränta överkursskulder skallatten
viss någongälla del räntekostnaderna inte avdragsgilla. Omäratt en av

lånar 110 med skyldighet betala tillbaka endast 100 ioch gengäldattmen
påbetalar högre skulden, viss del räntebetalningarnaränta utgören en av

egentligen amortering Denskulden. del amorteringräntan utgörav som
och inte avdragsgill utlöser i stället beskattning ivalutaskuldportföl-ärsom

återbetalningjen varje låntaga-skulden. I gengäld kommersom annan av
inte beskattas för skillnaden mellan överkursen och det nominellaattren

återbetalas.skuldvärdet skulden någon lånarslutligt I därnär exemplet 110
i utländsk valuta med skyldighet endast betala tillbaka 100 och i ställetatt
får fåbetala högre kommer intehan dra helaränta räntanatt utanen av

del räntebetalningarnaräkna amortering. Amorteringarnaen av som
kommer utlösa beskattning i skuldportföljen. Samtidigt kommeratt

ingångsvärdekvotenminskaamorteringarna lägre värdeatt att ettgenom
skall skulder täljaren vid beräkningtas upptagna utgörupp som av
avdragskvoten.

återfinns vårtReglerna i förslag till 31 § 2 SIL.ny mom.

Räkneexempel avseende skuldportföljen:

år lånEn den januari1 1 i utländsk valutatar motsvarandeperson upp
skuldingångsvärdemilj.sammanlagt 3 kr. Hans därmed 3 milj. kr., dvs.är

erhållit lånen.det belopp han århan Den 31 december finnsnär 1tog upp
i valutaskuldportföljen skulder med sammanlagt marknadsvärde 2ett
milj. valutankr. skulderna utgivna i har devalverats kraftigt.ärsom

såledesPersonen har gjort orealiserad vinst 1 milj. kr., eftersom hanen
fått milj. år3 kr. bara har skulder 2 milj. kr. Om 2han undermen

betalar tillbaka alla skulder i valutaportföljen realiseras helaavyttrar
dåHan erhållitvinsten. skall beskattas för skillnaden mellan vad han och

tillgångarvad han betalat precis för reavinstbeskattas. Hanut som som
erhållit milj. får såledeshar 3 kr. 2och betalat milj. kr. och vinstut en

milj.1 kr. skall beskattas.som
Skulle i måstehan stället endast del skulderna vinstenavyttra en av

fastställas i proportion till delavyttringens Portföljmetodenstorlek. är en
genomsnittsmetod, vilket innebär delavyttringen skall ha andelatt samma
skattepliktig vinst hela portföljen. Vidare skall den genomsnittligasom
skattepliktiga vinsten året utgångs-vid avyttringar under beräknas med

från föregående år.punkt läget den 31 december Den genomsnittliga
lånvinsten varje krona tagithar i 33 eftersomär öre,som personen upp

lånhan tagit 3 milj. kr. och, den orealiserade, vinsten milj.1 kr.ärupp
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återbetalningVid avyttring således67 kommer hanöre göraatten
vinst 33 Vinsten dåöre. avyttringen 50 % 3367.ärprocenten som av

åretVid varje avyttring under skall han beskattas för uppgårvinsten som
50 %till utgifterna för avyttringen en avyttring skuld innebärav av en

skuldåterbetalningutgift eftersom den eller ersättningär fören atten en
frånfrigörs skuldförpliktelsen.man

Huvudregeln för reavinstbeskattningen emellertid skillnadenär att
erhålletmellan belopp och utgivet belopp, i svenska kronor, skallmätt

ocksåbeskattas. Det nödvändigt fastställaär hur del marknads-att stor av
skuldingångsvärdetvärdet och i portföljen skall förbrukats.hasom anses

Regeln bör därför såinte utformas 50 % utgiften för avyttringenatt av
skall beskattningsbar såvinst,utgöra skillnaden detmellanutan att

skuldingångsvärdetgenomsnittliga återbetalningoch utgifterna för eller
avyttring skall beskattas.annan

Utgifterna för avyttringen bestäms vid avyttringsögonblicket och innebär
således någotinte beräkningstekniskt Detproblem. genomsnittliga
skuldingångsvärde skall ligga måstetill grund för beskattningensom
däremot bestämmas med ledning situationen föregående årsskifte.vidav
I föregående årsskifteexemplet utgjorde vid skuldingångsvärdet 150 % av
marknadsvärdet, dvs. i skuldingångsvärdetgenomsnitt gånger1,5var
marknadsvärdet. Vid åravyttringar under 2 skall den beskattningsbara
vinsten beräknas skuldingångsvärdetdet genomsnittliga minus utgiftensom
för avyttringen. Det skuldingångsvärdetgenomsnittliga beräknas i sin tur

utgiften för avyttringen ingångsvärdekvoten.multiplicerad Frånmedsom
portföljens skuldanskaffningsvärde ocksåskall vidare dras det förbrukade
skuldingångsvärdet.

Om i exemplet skulder för 500 000 kr. skall hanavyttrarpersonen
således för 500beskattas 000 kr. 1,5 skuldingångsvärdetdet förbrukadex
minus 500 000 kr. utgiften för avyttringen 250 000 kr. dvs. för 50 %

utgiften för skuldavyttringen. Efter avyttringen dåfinns iav kvar
portföljen skuldingångsvärde 3 milj. 750ett 000 2 250 000 kr.-

23.4.3 Värdering utländsk valutaav

förhållandevisDet är enkelt tillämpa portföljmetodens regleratt
marknadsnoterade aktier, eftersom det oftast finns marknadsvärden

tillgångardem. För och skulder i valutaportföljerna kan det emellertid
uppstå betydande värderingsproblem. tillgångarFör och skulder för vilka
det finns marknadspris i utländsk valuta, skall dettaett efter omräkning
till svenska kronor, ligga till grund vid fastställandet portföljernasav
marknadsvärde. För tillgångarövriga och skulder skall marknadsvärden
beräknas. Det mångatorde i praktiken i fall innebära anskaffnings-att
värdet, i den tillgångenvalutamätt fåreller skulden utställdärsom
användas. Portföljernas marknadsvärden, faktiska eller beräknade, skall
alltid räknas till de råder åretsvalutakurser slut.om som
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Reaförluster23.5

utländskskulder ifordringar ochavyttringVårt förslag: vidReaförluster av
%.70avdragsgilla tillskallvaluta vara

tillgångar skulderochavyttringviduppkommer somReaförluster avsom
förslagit generelltfår med vadi enlighetvalutaportföljernailigger

delsuppkomma%. Förluster kanmed 70drasreaförlusterbeträffande av
överstiger delsvalutatillgångsportföljeniavdragskvotenattgenom
understiger delsivalutaskuldportföljeningångsvärdekvotenattgenom

slutförsäljning.vidförlustgenom

utländskskulder iförRäntekostnader23.6

valuta

fråndrasvalutaskulder i utländskförförslag: RäntekostnaderVårt av
latentportföljen visarvalutaskuldportföljenskuldingångsvärdet på enom

ränteavdragstaketdå i det generellainte inRäntekostnaden räknasvinst.
kapital.inkomstslageti000 kr. gäller100 som

fåråretsnågon vid slutvinstlatentinte uppvisarvalutaportföljenOm
övrigaräntekostnaderna dras räntor.av som

lån utländsk valutaiprivatpersonermöjligt förblir taNär det att upp
skjutautnyttjas förlånsådana enkelt kunnarelativt attskulle räntor

exempel:visas medDetta kankapitalinkomster. ettbeskattningen avupp
år valutalånar fem i100 000 kr. mot enAntag en svagatt personen

10 %.lån i svenska kronor%.20 Räntan antasårlig vararänta
iräntekostnaderdå löpandetillupphovLänet valutandeni gersvaga

vidvalutakursvinstår förväntadochgenomsnitt 18 000 kr. enperca
därmedLån utländsk valuta skullelånet i38 O00 kr.inlösen caav

beskattningen.skjutabli metod förkunna att uppen
utnyttjas dettalån skulle kunnai utländsk valutaAnledningen till att

lånevalutanforersättningränteutgiftenden del utgör attärsätt att somav
förstbeskattasskuldenvinstenavdragsgill, medanomedelbartsjunker är
ochsvenska kronorskulder ibeskattningenrealiseras. Förden attnär av

valutakursvinsternaantingendärförbörbli neutralutländsk valuta skalli
ersättning fördel utgörden räntanlöpande, ellerskattas somavav

för denVi haromedelbart.inte dras stannatvalutakursförändringen av
sistnämnda lösningen.
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Räntekostnader för skulder i utländsk valuta skall i normalfallet fåinte
dras direkt. Däremot får räntekostnadernaav kvittas värdeändringarmot

skulder i utländsk valuta i den formen räntekostnadernaatt räknade i
fårsvenska kronor dras från skuldingångsvärdetav valutaskuldport-

följen. Räntekostnaderna kommer därmed reducera skuldingångsvärdetatt
och därmed reducera den skattepliktiga påföljandevinsten år.

Om portföljen inte uppvisar någon fårvinst räntor även utländska
skulder dras sätt räntor svenskaav skulder.samma De kommersom
därmed omfattasatt avdragstaket 100 000 kr.av gäller generelltsom
inom inkomstslaget kapital.

Regeln innebär orealiseradatt vinst i valutaskuldportföljenen medför
avdrag inte medges föratt räntekostnader i utländsk valuta. När skuldin-

gångsvärdet i skuldportföljen såskrivits ned det blivit likaatt stort som
skuldportföljvärdet återkommer avdragsrätten.

Vi har övervägt regel innebär räntekostnader lånen attsom i svenska
kronor har upptagits för finansierasom köpatt utländsk ocksåvalutaav

ingåskall bland de fârinteräntor dras övriga inkomstersom motav utan
i första hand fråndras lånesumman valutaskuldportföljen.av Vi har
emellertid funnit det oftast gårinteatt tillavgöra vilket ändamålatt en
skattskyldig har tagit lån.visst Detett skulle därförupp meningslöstvara
med särreglering för räntekostnader sådana lånen i svenska kronor.

Utländska räntekostnader endast beaktas dras frånsom attgenom av
skuldingångsvärdet valutaskuldportföljen omfattas inte avdragstaketav

100 000 kr. Ett skäl för detta är räntor drasatt detta kansättsom av
medföra förlust bara berättigar tillen avdragsom med 70 %. Om
ingångsvärdeskvoten mindreär 1 ellerän portföljen säljs slut medom

fårförlust förlusterna endast dras till 70 %.av
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övrigReavinstbeskattning24 av

egendomlös

Bakgrund24.1

egendom,övrig lös dvs.reavinstbeskattningenKL35 4 reglerasI § avmom.
sådan I 2-335 § 2-3omfattasegendom än a mom.mom.av asomannan

i aktiefond,aktie, andelförsäljning fastighet,vidbeskattningenregleras av
föreningekonomisk elleraktie andel iteckningsrätt till ellerellerdelbevis

tillföreträdesrättoptionsrätt ellerkonvertibelt skuldebrev,handelsbolag,
medförenateller skuldebrevkonvertibelt skuldebrevteckning op-av

eller bostadsrätt.tionsrätt,
egendom skallövrig lösförsäljningförutsättning förEn att aven
köp, byte ellerförvärvatsegendomen harreavinstbeskattas är att genom

också egendomenfång. föreliggerSkattepliktjämförligt närdärmed
frånfång skyldeman.sambo ellererhållits beneñka make,vissagenom

från samband medgåva och ieller skyldemanvid makeDetta gäller
gåvofallen skattskyldighetföreliggerImakar eller sambor.bodelning mellan

fång. Iegendomengivaren förvärvat oneröstendast ettgenomom
förvärvatsambonskattskyldighet maken ellerbodelningsfallen inträder om

fång. falletI sistnämndabenefikt detelleregendomen oneröstgenom
förhållandeningångsvärdet gällde vid detenligt de närmasträknas som

fånget.föregående onerösa
mångskif-egendom gäller35 KL övrig lösi § 4Reglerna enommom.

ingår Lösöret delastillgångar. kanolika lösöre.Bl.a.skaratande typer av
in i

investeringsdiamanter,ädelmetaller ochinvesteringsobjekt; somrena
samlarföremål; o.d.,frimärken,typiska myntvapen,

antik-personligt bruk;inventarier förprincip värdebeständiga t.ex.3. i
smycken och konstviteter, samt

bilar,bruksföremål förslitning;i värdenormalt förlorar t.ex.genomsom
husgeråd liknande.ochmöbler,

enligt aktie-också inte beskattasvärdepapperdeHit hör typer somav
skuldebrev,andraobligationer ochi 35 § 3 bl.a.vinstreglerna semom.;

21.kap.
ingår iåterfinns interättigheternyttjanderätter ochSlutligen som
för fastreavinstreglernaenligtnäringsverksamhet och inte beskattassom

royalties.copyrights ochegendom, gruvrätter,t.ex.
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Reavinst grund avyttring övrig lös egendom beskattas endastav av om
den innehafts i mindre år.fem Omän den innehafts två åri mindre än
beskattas hela vinsten, tvåi årmindre %75än vinsten, itremen treav

mindre årfyra 50 %än vinsten åroch imen fyra 25 %änav mer av
vinsten.

Särskilda regler tvångsavyttringgäller vid och avyttring fåmansföre-till
tag.

Enligt punkt 4 anvisningarna fårtill 36 § KL avdrag för reaförlusterav
i princip frånendastgöras reavinster och endast i den omfattning som en
vinst skulle ha varit skattepliktig.

Enligt de generella reglerna i 20 § andra fårstycket KL avdrag inte
för dengöras skattskyldiges personliga levnadskostnader. I praxis har

avdrag inte medgetts för reaförlust uppkommit i samband medsom
avyttring egendom minskat i värde grund förslitningav vidsom av
personligt bruk. Detta gäller båtar,bilar, husvagnart.ex. m.m.

24.2 Tidigare utredningsarbete

Bestämmelser beskattning reavinst infördes gångenförstaom av genom
års1910 bevillnings- och inkomstförordningar i praxis hade reavinstermen

beskattats tidigare. Bestämmelsernaäven avlöstes motsvarande reglerav
årsi 1928 kommunalskattelag. Genom årlagstiftning 1951 infördes en

fallande skala för skattepliktens omfattning inom den föreskrivna tidsgrän-
årfem för lös egendom.sen,

Realisationsvinstkommitténbehandladeisittslutbetänkande Beskattning
realisationsvinster SOU 1975:53, fråganav förändrad beskattningom en
vinst vid avyttring övrig lös egendom.av Där föreslogs i principav allatt

lös egendom skulle föremåltillgöras för tidsobegränsad reavinstbeskatt-en
ning. Anskaffningskostnaden skulle beräknas till den vid närmaste onerösa
fång. Undantaget skulle förslitningsbara tillgångar för personligt bruk.vara
Med hänsyn svårigheternatill fram de verkligaatt anskaffningskostna-
derna vid längre innehav föreslogs schablonbeskattning, %10en av
försäljningssumman skulle vinsttas vid innehavstider två åröverupp som
och hela den verkliga vinsten skulle till beskattningtas dessförinnan.upp
Vid schablonmässig beräkning skulle belopp 000ett 1 kr.om vara
skattefritt. Detta innebar endast försäljningaratt större skulle bli be-
skattade vinster vid kortasamt innehav.

Realisationsvinstkommitténs betänkande remissbehandlades leddemen
inte någontill lagstiftning det gällernär övrig lös egendom. Enligt prop.
1975762180, 171, åtskilligadelade remissinstanser kommitténss. princi-
piella inställning lösöre borde föremålbliatt för tidsobegränsad reavinstbe-
skattning flera dem uttalade tveksamhetmen beträffandeav stor möjlighe-

till effektivterna kontroll. Flera remissinstanser ocksåen framhöll att
gränsdragningen beträffande vilket lösöre borde bådeomfattassom var
oklar och felaktig, fritidsbåtarbordet.ex. omfattas.

Departementschefen uttalade det i och för sig skulleatt önskvärtvara
undanröja de föreliggandeatt skillnaderna i beskattning beträffande olika
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remiss-egendom tidsbegränsningen. Han delade dockvad gällertyper av
gällde möljligheten effektivt kontrollerainstansernas tveksamhet detnär att

SkU 197576:63 68 deladeföreslagna reglerna. Skatteutskottetde s.
departementschefens uppfattning.

dåfrågan årberörde 1978. Det förutsattesSkatteutskottet attnytt
området.frågan kapitalvinst-utredningar Iskulle behandlas av

frågandirektiv B 1979:27 uttryckligenkommitténs dock att omsas
Därefterantikviteter behandlas. harreavinst konst, inte skullem.m.

frågan till tidigarebehandlat och avstyrkt med hänvisningskatteutskottet
SkU 198283:50.SkU 198081:9,10 och 44behandling samt

uttalade198081:20 besparingar i statsverksamheten,I prop. om
återdåvarande möjligheternabudgetministern det fanns skäl prövaattatt

placeringar, diamanterbeskattningen alternativa dvs. ochskärpa s.k.att av
guldjetonger.

lagstiftning reavinstbeskattning,Det finns denäven än om somannan
egendom.träffar lös

År 1985 infördes 198586:47, SkU 17, 92, SFSändring prop. rskr.en
provision1985:1116 i mervärdeskattelagen 1968:340 innebär denattsom

mervärde-auktionsverket för säljs auktion, träffastar ut aven vara som
skatt.

tillVidare har skatteutskottet i yttrande kulturutskottet,ett
198889:SkU1 införande avgift vidareför-avstyrkt motioner enom av
säljning till stöd för konstnärer. Motionärernakonst skulleav som

konstnärernas ekonomiska situation skulle förbättrasönskade att genom
fåskulle värdeökningar efter detde del de kan uppkomma attatt av som

sålts gången.har första Skatteutskottet motiverade sittkonstverkett
avstyrkande riksdagen tidigare sig awisande till specialdes-med ställtatt

punktskatter. Kulturutskottet uttalade i sitt betänkandetinerade
198889:KrU7 avgift förordade riksdagenpositivt ochatt attman enser

fråganregeringen förutsättningslöstskulle begära närprövaratt
upphovsrättsutredningen sitt Riksdagen biföllhar avslutat arbete.

1988.hemställan i decemberutskottets

på områdetProblem24.3

Skatteanpassning24.3.1

vilkensvårt någon uppfattning i utsträckningDet exaktär att av
skatteanpassning sker med hänsyn till den lindriga beskattningen övrigav

egendom. Genom telefonkatalogen tidskrifterslös och olika kanannonser
fråndock det finns visst specialfirmor tillhan-utbudatt ettman se som

dahåller tjänster i form hjälp med investering i lös egendom. Dessaav
företag tycks syssla uteslutande med handel i spekulationssyfte. Sedan finns

antal auktionsfirmor, antikvitetshandlaredet konst- ochett stort som
gårmed lös egendom där det inte urskilja vadhandlar ärattmen som

penningplaceringar samlarintresse.och vad beror kulturellt ellersom
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framhållsI investeringstips de skattemässiga fördelarna med attpressens
investera i ädelmetaller, antikviteter och konst. För inteden ärsom
tillräckligt kapitalstark investera i tavlor rekommenderas med-att egna

sådantilemskap konstkonsortium. Ett byggs operatörsföre-ett ettupp av
målningar,in kollektion,köper med det uttalade syftettag t.ex. attsom en

år,eftersälja fem och säljer andelar i konsortiet.som

ingångsvärdenBestämning24.3.2 av

Det tekniska problemet det gäller beskattning övrig lösstörsta när av
svårighetenegendom materiellt riktigt skäligtbestämma ellerär att ett ens

ingångsvärde. frågaAnledningen till detta dels det oftaär äratt om
gåvaegendom sällan, förvärvatshar eller ochomsättssom som genom arv

föremåli varierande utsträckning förmycket värdeökning. Oftaär ärsom
fråga föremål långdet har innehafts under tid och där det inte harom som

funnits anledning bevara dokumentation anskaffningskostnaderna.överav

Kontrollsvårigheter24.3.3

svårigheternaDe praktiska för skattemyndigheterna hängerstörsta samman
Kontrollsvårigheter frågamed kontrollen. uppkommer det ärattgenom om

någonförsäljningar där det i allmänhet inte sker registrering köpare ochav
säljare.

båtarUndantag finns dock det gäller bilar ochnär ävent.ex numera
båtregistret. områdebil- Ett där det finns särskilda kravannatgenom resp.

redovisning handel med begagnade Förskrot ochär varor. vapen-
innehav finns register förs polismyndigheten för tillverkadehossom vapen

årefter 1890. Enligt rikspolisstyrelsens RPFSförfattningar, 1987:4, skall
dels register föras med vapeninnehavarna och dels registerett ettnamn
baserat Enligt 5 5kap. § sekretesslagen 1980:100vapennummer.
gäller sekretess för vapenregistret bara det kan röjandeantas attom av
uppgift skulle medföra fara för tillkommer brottslig användning.att vapen

alltså åtkomligaRegistren för skattemyndigheterna. Genomär större
auktionsñrmor uppgifterkan köpare och säljare i viss utsträckningom

vidkommas taxeringsrevision.t.ex. en
årsDen främsta anledningen 1975till utredningsarbete tillinte leddeatt

kontrollsvårigheterna.lagstiftning torde varitha Riksskatteverket menade
kontrollsvårigheternade betydande kunde leda till skadliga verkningaratt

Även påpekadeallmänhetens rättsmedvetande. andra remissinstanser
förslaget leda tillskulle uppluckring allmänhetens skattemoral.att en av

Inlåsningseffekter24.3.4

Även det gäller lös egendomnär kan beskattning eventuell värdeökningav
inlåsningseffekter.leda till Om reavinstbeskattningen alltförupplevs som

hård behållakan det leda till de skattskyldiga väljer egendomenatt att
Sådanaframför någonrealisera vinsterna. effekter torde inte haatt större
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samhällsekonomisk någonbetydelse eller betydelse liknar denannan som
det bostadspolitiska området.t.ex. Däremot kan det uppfattas som en

inskränkning i den personliga integriteten får de intäktervägas motsom
utvidgad beskattning kansom staten.en ge

24.3.5 Förenklingssträvandena

Inget de alternativ för inkomstbeskattning tänkbara förav är övrig lössom
egendom egentligenär förenliga med strävandena efter skall kunnaatt man
använda förenklad deklaration så mångai fall möjligt. Tvärtom, harsom

inte relativt högt grundavdrag,ett kommerman del destoren av
deklarationer skulle kunnat förenklade intesom kunnaannars vara vara
det. Transaktioner med lös egendom tänkbara förär beskattning ärsom
förhållandevis vanliga hosäven lågamed relativt inkomster.personer

24.3.6 Internationell överblick

Det inte ovanligtär reavinster övrigatt lös egendom beskattas iäven
andra länder. England, Norge Frankrike, Västtyskland, Australien och
Canada några sådanautgör länder. De flesta dessa länder har införtav

beloppsgräns för skattskyldighetnär inträder. Ien vissa länder är gränsen
knuten till högsta försäljningssumma medan i andraen gränsen avser
vinstens storlek. I England såledesundantas såltsegendom för högstsom
3 000 engelska pund. I Frankrike är motsvarande 20 000gräns franc. I
Västtyskland beskattas endast vinster över 1 000 D-mark år. mångaIper
länder sådanundantas egendom används för personligt bruk helt.som

Överväganden24.4 och förslag

24.4.1 Inledning

Det i denhar tidigare behandlingen frågan funnits starka invändningarav
införa utvidgadmot att reavinstbeskattning lösen egendom. Allvarligaav

iproblem form kontrollsvårigheter, bl.a. i samband med avyttringarav i
kvarstår.utlandet, Dessutom har gåttutvecklingen ökade kravmot

respekt för den personliga integriteten. Om inte hade den attman ta
hänsyn till kunde säkert lösningar finnas med olika former datoriseradav
kontroll egendomsinnehav. Vill emellertid godtaav det kommerman att

finnas brister i kontrollenatt det givetvis bådeär möjligt utvidga ochatt
skärpa reavinstbeskattningen övrig lös egendom.av

Med tanke siktaratt skattereformmot med maximalman en
måstebasbreddning det finnas mycket starka skäl hållaför den lösaatt nu

egendomen utanför.
Skattereformen i innebärstort avsevärd skärpning kapitalbeskatt-en av

ningen områden.nästan alla Mot den bakgrunden skulle det vara
olyckligt ha kvar den övrigaatt lösa egendomen den enda kvarvarandesom
skattefria ön. Det skulle kunna investeringar till områdestyra detta i
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stället för i produktiv verksamhet till föratt satsas ärpengar nyttasom
landets ekonomi.

Enligt gällande regler finns det ingen begränsning alls det gällernärnu
vilken övrig lös egendom skall reavinstbeskattas.typ Det endastärav som
tidsgränsen årgör egendomen inte beskattas efteratt fem ochsom
dessförinnan enligt fallande skala. Alla egendom beskattas inomtyperen av
tidsgränsen avyttring har inneburit vinst. någotDet finns inte hellerom en
grundavdrag det slag aktievinstreglerna innehåller.av som

Vi framtida beskattning övrigatt lös egendom bör inriktasanser en av
tydligare beskatta vinster enligtatt allmän rättsuppfattning sigsom ter
naturliga beskatta. Personlig någotegendomatt värde ochutan större även
något värdefulla kapitalvaror används för personligt bruk börmer som vara

frånundantagna reavinstbeskattning. Rena investeringsobjekt guld,som
andra ädelmetaller och diamanter inte infattats i smycken kan intesom

användas försägas personligt bruk. Där bör alla icke yrkesmässiga
avyttringar reavinstbeskattas.

Även tavlor och samlingar kan iblandt.ex. innehas försägas personligt
bruk. Här svårareemellertidär gränsen dra har därför föratt stannat-

föreslå kompletterandeatt beloppsgräns för egendom föranvändsen som
personligt bruk.

Gränsdragningen24.4.2

ÖvrigVårt förslag: lös egendom används för personligt bruk reavinst-som
beskattas endast den har förväntad livslängd årfemtioom änen mer

åroch vinsten överstiger 20 000 kr.om per
Reavinst övrig lös egendom inte används för personligt bruk ärsom

alltid skattepliktig.

Vi motivet för innehavet alltjämtatt bör läggas tillanser grund för
gränsdragningen mellan vad skall skattefritt och vad skallsom vara som
reavinstbeskattas. Det innehas för bruk bör skattefritt ochsom eget vara
det innehas för förväntad värdeökning beskattas. Lössom egendom iger
allmänhet någoninte löpande inkomst kan beskattas varför ettsom
förhållandevis högt skatteuttag motiverat tillgångenär när väl realiseras.

Detta ligger i linje med den gårallmänna princip igen flerasom
områden i den föreslagna reformen; nämligen beskattningen skallatt vara
lindrigare för den privata sfären förän yrkesmässigt eller finansielltmera
bedriven verksamhet. Denna princip har kommit till uttryck i gränsdrag-
ningen mellan privatbostäder och näringsfastigheter ocksåoch bör detgöra
vid gränsdragningen mellan vilka reavinster skall beskattastyper av som

vilka hållasoch bör utanför det gäller övrignär lös egendom.som
Om väljer lösning där inte föremålalls beskattarman en man som

innehas för personligt bruk träffar i vissa fall inte reavinsterstoraman som
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det kan kännas angeläget beskatta,att konst och antikviteter. Närt.ex.
det gäller denna inte hellerär innehavstidens längd i tidigaregrupp som-
lagstiftning varit någotvägledande måttsäkert syftet med innehavet;-

gårlängre tid desto föremålstiger vissa i värde och destosom mera
anledning kanstörre det finnas inneha dem med tankeatt värdesteg-

ringen. Skatteförmågeprincipen inte hellermotsäger skall beskattaatt man
tillgång den realiseratsnär denäven innehafts andraen skäl änom av som

penningplacering.
återknytaFör till den uppräkningatt gjordes i avsnitt 24.1, ibörsom

princip kategorierna 1-3 reavinstbeskattas, dvs. investeringsobjektrena
typiska samlarföremål och värdebcständiga åtminstonesamt inventarier,

de värdefulla,är medan kategori 4 undantas, bruksföremåldvs.om mera
förlorar i värde förslitning.som genom

Ett genomgående inslag i reformenannat det inte skall finnasär att
några tidsgränser i beskattningen. Det dagsär beskattningengöraatt även

övrig lös egendom evig.av
Förutom investeringsobjekt bruksföremålbör varaktiga ochärsom

särskilt värdefulla reavinstbeskattas.
Det föreligger någotinte allmänt intresse beskatta smärreattav

reavinster vid försäljning normalt bohag i hem. Huvuddelen deettav av
avyttringar sker i samband med aweckling såledesdödsbon börsom av

skattefria. Det värdefullförst detär sig särskiltvara rör egendomom om
beskattning bör ske.som

Vad bör undantas båtarnormala bilar,är och möblersom normalsamt
hushållsutrustning inkl. hushållsmaskiner. Inte heller bör vanliga pryd-
nadsföremål och smycken omfattas föremålde inte någonvarit förom
anmärkningsvärd värdestegring.

När skall bestämma vad kan komma stiga i värdeman börantas attsom
det tillgångsigrör normalt hinner förslitasman se om ochom en som

därmed bli värdelös innan sig Sådanaägaren föremålmed den.gör kanav
intenormalt hellersett med vinst. Sakeravyttras har längresom en

förväntad livslängd bevarar i ocksåallmänhet värdet helt sättett annat
mångaoch ökar i värde äldre de blir.

För fångaskall kunnaatt denna värdeökningman ochtypupp av
förväntad värdebevaring och skilja bruksföremål utgånormala kanut man
från föremålets förutsebara livslängd. föreslårVi föremål kanatt som
förutses i kortare årtid 50 inteän bör reavinstbeskattas då devara kan
hänföras till förslitningstillgångar. Föremål med längre förutsebar livslängd
bör beskattas. Med sådan avgränsning undantas båtarvanliga bilar,en Lex.
och möbler medan tavlor, prydnadsföremålsmycken, vissa och möbler med
särskilt hög kvalitet omfattas beskattningen. Den föreslagna regeln finnsav
i 32 § andra stycket SIL.nya

När det gäller lös egendom kan användas för personligt bruk börsom
50-årsregeln dessutom kompletteras med beloppsgräns. Gränsen bören

så försäljningsättas att normalt dödsbo inte lederett till reavinstskattav
lösöret. Försäljningar prydnadsföremåltavlor, och smycken förav ex.

mindre belopp bör i allmänhet inte heller omfattas beskattningen.av

l3—RlNK2
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år också skall50-årsregeln viss vinstmedkompletterasbör att peren
intestorlek ochundgå till vinstensreavinstbeskattning. Beloppet bör knytas

undgå tröskeleffekter.förförsäljningssumma. Dettatill viss storlek att
år vinstskattskyldig och inteviss vinst ochdet gällaDessutom bör perper

föremåldå säljsundgå fleraföremål identifikationsproblemför t.ex.att
samtidigt.

tillalltså skattefria grundbeloppetdetfördel relateraDet är atten
uppnå rättvisvillför till försäljningssummanvinsten i stället enom man

skattskyldige handeninsats närbeskattning. Det kräver dock större aven
så vinstårets medförtförsäljningar har attskall storutröna enom

åretsihopräknaskulle behövaskatteplikt han barauppkommer, än om
däremotEn vinstrelaterad skulleförsäljningssumma.sammanlagda gräns

någon skattemyndigheternamerbelastning förinnebärainte behöva
vinst inte behöverskattepliktiginte tilleftersom försäljningar lettsom en

deklareras.
år skallföreslår 20 000 i vinstskattefritt kr.Vi beloppettatt per

25 000 kanför drygt kr.personlig egendomDet innebär lösmedges. att
försäljningspriset25 %schablonanskaffningskostnadavyttras avom en

sådanfår flesta dödsbondetillgodoräknas. En bör göra utanattsumma
finnsReglernaträffas reavinstskatt.vården kanstörre utan attavyttras av

vårt SIL.förslag till 32 § tredje stycketi ny
får vinsterendast tillämpasDet denna beloppsgränsbör noteras att

Deför personligt bruk.användasegendom kanrör renasomsom
från i vinst.första kronaninvesteringsobjekten däremot beskattasbör

således för hela vinsten.oinfattade diamanterGuld beskattasoch
copyrightsimmateriella rättigheterDetsamma kommer gällaatt m.m.som

föreslåstvångsavyttringsfall DenNågra inte. regelförsärregler om
tvångsavyttringar 35 §intagen ifinnsskattefrihet i samband med som

därförtredje KL skall upphävas.4 stycketmom.
enhetligskuldebreven börI vad föreslagits förlikhet med har ensom

gåvaerhållitsegendom efter haregel gälla för attavyttras genom arv,som
fång.eller liknande

Skatteuttaget24.4.3

Vårt avyttring övrigförslag: % skattepliktig vid100 vinsten skall avav vara
egendom.lös

personligt bruk dessutomFör lös egendom avsedd för gäller att om
fårsåskattskyldige önskaranskaffningskostnaden inte känd eller denär om

anskaffningskostnad.%25 försäljningssumman räknasav som

Övrig egendom.reavinstbeskattaslös egendom sätt annansamma som
beskattning bortBeskattningen evig, dvs. nuvarande tidsgränser förgörs tas

helt.
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Dessa ändringar medför mångaskärpt beskattning i fall jämfört med
reglerna för innehavstider årmellan fem idagoch och avsevärdtre en
skärpning jämfört med längre innehav. För de kortaste innehaven innebär
de reglerna lättnad jämfört med nuvarande regler i varierande gradnya en
beroende i vilket marginalskatteskikt den skattskyldige befinner sig.
Dessutom innebär förslaget avsevärd begränsning skatteplikten nären av
det lösgäller egendom används för personligt bruk.som

Det torde ofta nödvändigt med schablonregel för bestämmavara atten
anskaffningskostnaden det gällernär lös egendom avsedd för personligt
bruk eftersom det i till vad gäller kapitalplaceringsfallen intemotsats som

hållahar funnits anledning reda den verkliga anskaffningskostnaden.att
Detta övergångsvisgäller inte minst vidoch längre innehav.

föreslårVi anskaffningskostnaden för egendomatt används försom
personligt bruk, i likhet med fårvad i dag gäller för äldre aktier,som

till %bestämmas 25 försäljningssumman den verkliga anskaff-närav
gårningskostnaden inte fram såeller den skattskyldigeatt önskar.när

Förslaget finns i 32 § femte stycket SIL.nya
En anskaffningskostnad %25 det gäller kortare innehavär när en

lågrelativt schablon eftersom försäljning övrig lös egendom sällanav
någrainnebär förhållandevisverkliga vinster. snåltEn tilltagen schablon

dock incitament förutgör de skattskyldigaett fram de verkligaatt ta
anskaffningskostnaderna och minskar möjligheterna till skatteplanering.

Å andra sidan skulle denna schablonregel i vissa fall alltförtyp av vara
det gäller investeringsobjektnär immateriellaoch rättighetergynnsam rena

copyrights. Dessa bör därför inte omfattast.ex. den aktuella regeln.som av
Avgränsningen sådärför fårgörs schablonregeln endast användasatt
beträffande egendom för personligt bruk.

Exempel

De föreslagna reglerna skulle enligt tidningarnas beskrivning försäljningav
känd tavla följande utfall.av en ge

årTavlan inköptes 1984 för såldes3,5 milj. årkr. och 1988 för 13 milj.
kr.

Huvudregeln: 30 % 13 milj. 3,5 milj. 2 850 000 kr.x -
Schablonregeln: 13 milj. 13 milj. 25 % 30 % 2 925 000 kr.x x-
Från årets sammanlagda vinster vid försäljningar lös egendomav som

kan användas för fårpersonligt bruk 20 000 kr. dras av.
Dagens regler med marginalskatt 72 %: %25 13 milj.antagenen x

3,5 milj. 72 % 1 710 000 kr.x-
Ett tänkbart alternativ till den föreslagna utformningen beskattningenav

någonskulle kunna form omsättningsskatt övrig lös egendom.vara av
sådanEn billigare administreraär inkomstskatt. Dettaatt än ären en

omständighet bör tillmätas särskild betydelse det gällernärsom ett
beskattningsområde kunna tämligen begränsat bidragantas tillettsom ge
statskassan 100 milj. Riksskatteverketkr.. har dock i remissyttrande till
riksdagens kulturutskott förslag till avgiftöver andrahandsförsäljning av
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framhållit inte införas inte intäkternapunktskatt börkonst, att en ny om
åruppgå A13-140-88.milj. RSV dnrberäknas till minst 100 kr.kan per

alltså skatteintäkterna bliDet tveksamt kommer attår att stora nogom
föreslåför inteberättiga omsättningssskatt. Vi därförhar stannat atten

någon sådan.

Reaförluster24.4.4

Vårt förslag: för egendom avseddAvdrag medges inte för reaförluster lös
för personligt bruk.

personligt medgesFör övrig lös egendom inte avsedd för brukärsom
% reaförlusten.avdrag för 70 av

inte övrig lös egendomAvdrag för reaförluster bör medges det gällernär
detanvänds för personligt bruk. För det första det tänktär att nyasom

minimera för den skatteplaneringskattesystemet skall utrymmet typ av som
blir möjlig avdrag medges för reaförluster. För det andra det i vissärom

såutsträckning förluster vid försäljning denna egendom beroratt typav av
innehavaren tillgodogjort personlig förbrukning.har sigatt varan genom

då framgårFörslitningen 24.1 icke avdragsgilli avsnittutgör som en
föreslårpersonlig levnadskostnad. Vi dessa reaförluster inte görsatt

ifrån iavdragsgilla för besvärliga gränsdragningsproblemkommaatt
förhållande till till 32 § sjättepersonliga levnadskostnader. Se förslaget ny
stycket SIL.

Däremot kan det diskuteras förluster investeringsobjekt börom rena
någon mån. sådanavdragsgilla i Mot avdragsrätt skatte-talarvara en

planeringsskäl. Det sig egendom där avyttringar har skett medrör om som
svåravinst kontrollera de skattskyldiga torde särskiltmedanär att vara

benägna deklarera alla avdragsgilla förluster.att
För avdragsrätt för denna kategori dock ekonomiska skäl ochtalaren

likformighetsskäl. %Reaförluster avdragsgilla till 70 för andraär typer av
investeringar. Skatteplanering viss utsträckning stävjaskan i att engenom

föreslårreaförlust reaförlusterendast delvis avdragsgill. Vi därförgörs att
lös egendom inte för personligt skall avdrags-avsedd brukärsom vara

%.gilla till 70
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Övergångsbestämmelser24.4.5

gällerVårt förslag: De bestämmelserna avyttringar gjorts fr.0.m.nya som
den ljanuari 1991.

övergångsbestämmelserNär det gäller torde den enda rimliga lösningen
lagen träder i kraft vid viss tidpunktatt och alla avyttringarvara atten

efter denna tidpunkt, förvärvet gjorts,när har beskattas enligt deoavsett
reglerna.nya

Ett särskilt problem den omständighetenutgör de skattskyldigaatt
säkerligen i betydande omfattning någoninte har bevarat dokumentation

anskaffningskostnaderöver för egendom hittills har varit undantagensom
från reavinstbeskattning. De skattskyldiga har inte kunnat förutse att
beskattning skulle kunna bli aktuell. Om skulle nöja sig med attman

sådanaendast beskatta föremåletavyttringar där hade förvärvats efter
lagens ikraftträdande övergångenskulle bli mycket utdragen och utrymmet
för skatteanpassning skulle bli betydande. De skattskyldiga skulle kunna
påstå förvärvet skett före ikraftträdandet. Detatt kunde leda till dyrbartett
processande i skattedomstolarna.
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pensions-Beskattning25 av

försäkringssparandeoch

Inledning25.1

A till kapitalbeskatt-förslagRINK skall vi utarbetadirektiven tillEnligt ett
innebärsparande. Dettaolika former attneutral mellanning är avsom

andra.missgynnasparformer ellervissavarken skallskattereglerna gynna
beskattningföreslår förutgångspunkten kapitel reglervi i dettaMed den

försäkringssparande.pensions- ochavkastningav
viharkapitalbeskattning bör utformasneutralhurVid analysen enav

två Den förstahuvudkategorier.sparande ide olika formernadelat in av
avkastningen.försjälv beskattasdärdirekt sparande,kategorin är spararen

bankräkningsparandeexempelvis fysiskasparandeDirekt är personers
avkastningensparande, därindirektkategorinaktier. Den andraeller i är

aktiefond.exempelvisförvaltare,hosoch beskattasförvaltas enenav
vidsparande innebärindirektbeskattning direkt ochNeutral att sammaav
avkastningprocentuellaskallavkastning före skattprocentuella spararens

båda sparande.kategoriernaförlikaefter skatt stor avvara
delssärskiljas;sparande kanindirektTvå huvudsakliga former av

investmentföretag ochidels sparandeförsäkringssparande,ochpensions-
aktiefonder.i

kollektivindividuell ellerförsäkringsbolagFörsäkringssparande sker i
P-försäk-pensionsförsakringi formske antingenSparandet kanbas. av

uppdelning iDennaK-försäkring.kapitalförsäkringi formring eller av
ikapitalbetingad. Detskattemässigtförsäkringsformer är sparassom

försäkringsbolag.huvudsakligenförvaltasförsäkringar av
pensionssparandet,tjänstepensioneringen,därarbetsgivar-Detkollektiva

pensions-skepensionering de anställda kanombesörjer även genomavna
i företagensarbetsgivarnakapitalet förvaltassparadeordningar där det av

syfteåtföljs medsparandePensionsutfästelser attregi. avsomegen
tryggade.pensionsutbetalningarmöjligheterna till sägssäkerställa vara

köpGenomolikatjänstepension kan sätt.Utfästelser tryggas avom
pensionsstiftelse elleripensionsmedel samlasförsäkring, att engenom

pensionpensionskonto. En utfästelseavsättningar ett omgenom
föregåttshakan utbetalasemellertid inte utan attbehöver tryggas utan av

något sparande.särskilt
uppgår betydandetillförsäkringssparandetPensions- och sammantaget

i pensions- ochsamlade förmögenhetendenDet kan uppskattasbelopp. att



200 Beskattning pensions- och försäkringssparande SOU 1989:33av

försäkringssparande utgången årvid 1988 uppgick till 450 miljarderav ca
kr., 100 miljarder kr. i K-försäkring.varav ca

Beskattningen indirekt sparande i investmentbolag och aktiefonderav
behandlas URF. Sammanfattningsvis innebär URF:s förslagav att
skatteuttaget, i förvaltarled och ägarled avkastningsammantagna, av
indirekt sparande i investmentbolag och aktiefonder motsvarar en
skattesats 30 %. Förslaget medför därmed skattemässig neutralitet
mellan direkt sparande och indirekt sparande i investmentbolag och
aktiefonder.

Beträffande pensions- och försäkringssparande föreslår i avsnitt 25.5
följandeoch avkastningen alla formeratt pensionssparandeav av

neutralitetsskäl beskattas med enhetliga föreslåsregler. Detta gälla oavsett
sparandet sker i försäkringsbolag, stiftelser i företagenellerom genom

avsättningar pensionskonto och sparandet sker individuelloavsett om
eller kollektiv bas. Det skall betonas måldirektivens likformigatt om
kapitalbeskattning inte kan uppfyllas avkastningen vissa formerom av
pensionssparande, exempelvis kollektivt pensionssparande, frånundantas
beskattning. I avsnitt 25.3 våraredovisas överväganden bakom förslaget om
neutral beskattning olika former pensionssparande.av av

25.2 Gällande rätt m.m.

25.2.1 Individuellt pensionssparande i P-försäkring

25.2.1.1 Bakgrund

Sparande i pensionsförsäkringar förvaltas livförsäkringsföretag. Detav
kapital ligger sådanasamlat i försäkringsföretag harsom ackumulerats

långunder tid.
Försäkringssparandet minskade i samband med införandet denav

allmänna tjänstepensioneringen i slutet 1950-talet. Sedan delav en
kollektivavtal pensionsförmåner slutits arbetsmarknaden underom
1960-talet återökade sparandet ITP-planen tillkom 1960-talet. Den
nuvarande lydelsen härrör från årdock 1976. Under 1970-talet ökade

det individuellaäven pensionssparandet. Denna ökning berodde bl. a.
de skattereglerna. Sammantaget försäkringssparandethargynnsamma ökat
så det högreatt är detän under tiden före ATP-reformen.nu var

Det kapital bolagen förvaltar kommer frånursprungligen inbetaladesom
premier. Dessa medel förvaltas i bolagen under former i vissärsom
utsträckning reglerade i lag.

En försäkring innebär åtagande denett försäkrade. Dettagentemot
åtagande har visst värde. Ett belopp åtagandetett motsvarande värdet av
skall enligt försäkringsrörelselagen 1982:713, FRL, placeras i vissa

tillgångarangivna med hänsyn till kravet trygghet för de försäkrade.
Försäkringsföretag skall i balansräkningen under rubriken Försäkrings-

tekniska skulder värdet ansvarigheten för löpande försäkringar.ange av
Ett belopp den försäkringstekniskamotsvarar skulden skall placerassom
i värdehandlingar främst i form obligationer utgivna kommunerstat,av av
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denfl. En viss del beloppet 20 % tillåtstillhör fria sektorn ochm. av
tillgångardärmed placerad i andra de nämnda, dock inteänatt vara nyss

årsvinsten återbäringsfonden,i aktier. Bolagen skyldiga tillär avsättaatt
också redovisas iskuldpost balansräkningen. Fri placeringsrättsom som en

råder återbäringsfonden.avseende kapitalet i
Det finns emellertid inskränkning i företagenscentral möjligheter atten

förvärva aktier, beroende förbudet för bolagen drivaatt annan
försäkringsrörelse.verksamhet Ettän bolag nämligen förbjudetär ägaatt

aktier motsvarande 5 % iantalet aktiebolag.än röster ettmer av

25.2.1.2 Gällande Skatteregler

Huvudprincipen för beskattning livförsäkringsbolag pensionsför-är attav
säkringskapitalet frånskall form uppskjuten inkomst denses som en av
aktiva tiden.

får såledesDen enskilde avdrag vid inkomsttaxeringen för kapitaldet
sätterhan in i försäkringen. Detta kapital förvaltas beskatt-utansom

frånningskonsekvens hos bolagen. När utbetalningar försäkringen sker
de skattepliktig inkomst tjänst.utgör av

Beskattningsreglerna för livförsäkringsföretag finns i 2 § 6 SIL.mom.
Denna omfångsmässigt såvälbestämmelse reglerar beskattning liv-all av

skadeförsäkring.som
Den del livförsäkringsanstaltens förvaltning pensionskapitalav som avser

frånundantas beskattning. I deklarationen redovisar bolagen sin totala
nettointäkt fastighets- kapitalförvaltningoch och fördelar dennaav
skattepliktig och skattepliktig del. Fördelningsgrunden utgörs av
försäkringsstockens fördelning pensions- kapitalförsäkring. Dettaoch
innebär försäkringsbolagens samtliga intäkter föroch kostnaderatt
P-försäkringar beskattningsområdetligger utanför medan K-försäkrings-
sidan beskattas.

Individuellt25.2.2 sparande i K-försäkring

K-försäkring frånFör medges, till skillnad vad för P-försäkring,gällersom
förinte avdrag insatt belopp vid taxeringen till inkomstskatt. Utbetalade

inte.belopp beskattas
föregåendeAv avsnitt framgick avkastningen kapitalförsäkrings-att

kapitalet beskattas hos försäkringsbolaget. Beskattning sker enligt en
schablon beskattning avkastningen försäkringstagaren.ersätter hossom av

Som bruttointäkt upptas:
Intäkt kapital- fastighetsförvaltning.ochav

tillgångVinst vid försäljning eller uppskrivning inventarieränav annan
anläggningstillgângeller dvs. vinst försäljningvid varulager.av

Hyresvärde fastighet används i försäkringsrörelsen.av som
Ränta âterförsäkraresvärdet utländsk ansvarighet i de fallav

återförsäkrat återförsäkringanstalten direkt meddelad ieller annan
behållainländsk anstalt meddelad K-försäkring sig premiere-hosutan att

serven.
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Från får avdragintäkterna för:göras
medges vid innehav fastigheterSkuldränta och andra avdrag som av

försäljning nedskrivning varulager-enligt 25 § KL. Förlust vid och avav
tillgång.

% bruttointäkt.procentavdrag 5 resterandeVidare medges ett om av
antalsavdrag styckeavdrag. AntalsavdragetDärjämte medges ellerett

taxeringsåretuppgår varje direkttill promille basbeloppet för3 av per
personförsäkring.tecknad

syftespärregeln avdrag iSlutligen finns den s.k. medger attsom
så värdetförhindra blir för Den fungerarskattekravet stort. attatt av

tillgångar med demarknadsvärdet jämförsanstaltens summan av
olika försäkringsslag uppräknade medförsäkringstekniska skulderna för

olika procenttal.
tillgångarnas understiger skuldernaOm jämförelsen visar värdeatt

gångermotsvarande femytterligare avdrag med beloppmedges ett
skillnaden.

uppgår 50 %.taxeringen tillDen formella vid den statligaskattesatsen
På K-försäkringsbeskattningens särskilda regler brukar dengrund av

%.till 40faktiska skattesatsen uppskattas ca

pensionssparande för avtalspensionerKollektivt25.2.3

25.2.3.1 Bakgrund

förFörsäkringssparandet till del inom avtalsker mycket stor ramen om
tjänstepensionsförsäkring, kollektiva försäkringar grunddvs. av

Sådanaanställningsavtal. finnas grund individuella anställ-kan dels av
också,ningsavtal grund kollektivavtal.och huvudsakligen,men av

Huvuddelen kollektiva pensionssparandet sker enligt ITP-planen,detav
tjänstepensioner för tjänstemän. Planen grundar sig ensom avser

ocksåPTK SAF. ITP-planen tillämpasöverenskommelse mellan och kan
arbetsgivare utanför arbetsgivareorganisation de tecknar s.k.attav genom

inte kollektivavtal utfästahängavtal. Arbetsgivare bunden kanärsom av
förmåner försäk-helt med ITP-planen och tecknaöverensstämmersom
ringsavtal med SPP för utfästelserna.att trygga

LOSAF-områdetInom finns motsvarande pension, denavtal om
ingårsärskilda tilläggspensionen STP. Den kollektivav-delsom en av

ÄvenAMF-försäkringarna. tilltalspaketet benämnt här finns möjlighet
dåförsäkringsavtal, AMF försäkrings-hängavtal och sluts medsom som

givare.
ocksåUtfästelse tjänstepension kan tryggande, dvs.göras utanutanom

särskilt Detta tjänstepensionsparande. fallet för de flesta utfästelserär om
Äveninom emellertidoch kommun. privata arbetsgivare kan görastat

erhållspensionsutfästelser I fallen inte avdrag fördessa. deutan att trygga
pensionskostnader utfästelsen pensionen utbetalas, s.k.när görs, närutan
direktpension.
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pensionsutfästelse25.2.3.2 Tryggande av

pensionsförmåner vissa angivnakan säkerställasUtfästa sätt.tryggas
deenligt allmän pensionsplan gällerFör privatanställda pensionerassom

ikollektivavtalspensionerna, där tryggandeformernanämnda angesovan
pensionsplan.resp.

något särskiltanställda inteFör statsanställda och kommunalt sker
tillräckligt tryggandeI detta sammanhang dettryggande. attettanses vara

utfästa pensioner.eller kommunstaten garanterar
måste finnas, vilketprivata näringslivet dock viss säkerhetFör det en

eller mindrepensionsordningarna innefattar högretillgodoses attgenom
utbetalningskraven, dvs. förfondcring medel förgrad möta attattav av

utfästelserna skall kunna infrias.
olika beroende vilketPensionsplanerna uppbyggdaär sätt

används.reserveringssystem som
fördelningssystemetfolkpensionen byggerFör tillämpas att mansom

åretsår så för klaraför varje mycket behövs atttar ut pengar som
ATPATP fördelningssystem, avgifterna tillutbetalningar. liknar ett men

betyd-för pensioner. Därigenom harhar varit utbetalningarnaänstörre
AP-fonderna, AP-fonderna emellertidande fonder, kunnat byggas ärupp.

i premiereservsystem.mindre vad skulle krävasavsevärt än ettsom
Inom ITP-planen premiereservsystemet innebärtillämpas att ensom

värdetpremiereserv byggs för varje utfästelse. Premiereserven utgörupp
successivden samlade utbetalningsansvarigheten. Systemet innebärav en

förmånerallteftersom pensionsborgenärens till inträder,avsättning rätt-
förmånernadvs. allteftersom tjänas in.

tillämpas kapitaltäckningssystemet. DettaInom STP det byggers.k.
årVarjearbetsgivarna kollektivt för kostnaderna.de anslutnaatt ansvarar

åldersgruppkapitalvärdet framtida pensioner för denberäknas alla somav
går året.pension Uttag detta värde sedani under skerav genom en
premiesättning kollektivt fördelas de arbetsgivarnasmellan anslutnasom
årslönesummor.

Skillnaden framför fondering.mellan de allt behovetärtre systemen av
kapitalbildningarnaITP-planens premiereservsystem föranleder de största

utgångspunktfonderingen i tidsperioderdär sker med längreeftersom än
någoninte fondbildning.STP-planen. Fördelningssystemet kräverinom

25.2.3.3 Tryggandeformer

avsättning tillTryggande försäkring i försäkringsbolag,kan ske genom
Detkontoavsättning i förening med kreditförsäkring.stiftelse och genom

inom vissadessa tryggandeformer medför avdragsrättendastär som -
avsättningende kvantitativa villkoren för den kostnad somramar -

medför.
gällde fri för tryggandekostnader. AvdragsrättenTidigare avdragsätt

vid mitten intebegränsades 1970-talet. Vi behandlar här närmareav
avdragsreglerna.
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Valet tryggandeform beroende dels arbetsgivarens bedöm-ärav av egen
ocksåning hur han tryggandet lämpligen bör ske, vilkaattav anser men av

tryggandeformer godtas enligt den pensionsplan tillämpas.som som

Tryggande försäkringgenom
Om tryggande i form försäkringsker innebär det arbetsgivaren köperattav

pensionsförsäkring och betalar löpande premier. Det utbetaladeen
dåbeloppet lämnar arbetsgivarens förmögenhet och förvaltas hos

ocksåförsäkringsanstalten försäkringsansvar.övertar ettsom

Tryggande avsättning till stiftelsegenom
Med pensionsstiftelse stiftelsearbetsgivaren grundad meden avses en av

ändamåluteslutande utfästelse pension till arbetstagare elleratt trygga om
deras efterlevande. En stiftelse har inte själv utfästa pension.rätt att

Pensionsstiftelser inskränkt skattskyldiga, dvs. de skattskyldigaär är
endast för inkomst fastighet. Denna inskränkning i skattskyldigheten kanav
emellertid förlorad stiftelsen under längre tid inte bedrivit eller inteom

förväntaskan bedriva verksamhet skäligen dess avkastningmotsom svarar
tillgångarna.

såvälEn stiftelse kan obeskattade avdragna beskattadeta emot som
ej avdragna medel. Vanligast givetvis arbetsgivarnaär avsätteratt
medel inom det avdragsutrymme Medlen förvaltasgäller i dag.som av
stiftelsen, särskild juridisk arbetsgivaren.vid sidanärsom en person av

avgårNär arbetstagare med pension betalar arbetsgivaren dennauten
pension med avdragsrätt och vänder sig till stiftelsen med begäranen om
gottgörelse för den utbetalade pensionen. Gottgörelsen utbetalas till
arbetsgivaren, för vilken gottgörelsen skattepliktig intäkt. Särskildautgör
regler gäller för de fall innehåller såvälstiftelse beskattadeatt en som
obeskattade medel.

såsomArbetsgivaren har till gottgörelse för utgifteräven rätt andra köp
pensionsförsäkring vissaoch andra utgifter.av

påTryggande avsättning konto i företagetgenom
åtagandenArbetsgivare kan enligt allmän pensionsplan skulduppta som

under Avsattrubriken till pensioner. Arbetsgivaren förhar till avdragrätt
avsättningen kontot intill pensionsreserven, dvs. till värdet denupp av
skuld pensionsutfästelserna innebär. Avdrag endastmedges docksom om
utfästelserna kreditförsäkrade. Avdragsrätt medges för kostnaderär även

förmånerför utfästs allmän pensionsplan tillämpas,utan attsom men som
ryms inom allmän pensionsplan. i

När arbetsgivaren betalar pension innebär detta skulden förut att
någrautfästa pensioner sjunker. Om inte utfästelser medochgörs,nya

frånbortseende skulduppräkningen, avsättningenkommer därmed
kontot överstiga värdet kvarvarande pensionsutfästelser.att av
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återförasmåste tilldisponibla pensionsmcdelDetta överskott - -
år åri 10 avtappning disponiblabeskattning med tiondellägst per aven

pensionsmedel.

tryggandeformernaSammanfattning de olikaav
beskrivning tjänstepensio-Vad mycket förenkladärsagts grovt avovan en

neringssystemet.
såfungeraFörenklingen illustrerar emellertid tänktäratt systemet att

försäkring,de tryggandeformernauppkommer emellanbalans treatt
låtitarbetsgivaren försäkra sin utfästelsestiftelse och konto: i de fall

erhåller pensionerar ihan avdrag vid premiebetalningen. I de fall han egen
skattepliktiga betalningsströmmarnaregi fungerar de avdragsgilla resp.

så tryggandeformerna skallsinsemellan de företagsinterna ettatt ge
därmed likvärdigt resultat.

sålunda två, betydelsefulla,Sammantaget finns i detta sammanhangdet
pensionsrätt, premiereservsystemet ochför säkerställa intjänadattsystem

Därutöver kankapitaltäckningssystemet, tryggandeformer.tresamt
fördelningssystem. Kravenpensionsutfästelse uppfyllas inom för ettramen

uppnå former behandlas vidareför neutralitet mellan dessa ochsystematt
25.4i avsnitt

25.3 Bristande neutralitet med nuvarande

Skatteregler

Inne-avsnitt beskattningen.I detta behandlas bristande neutralitet hos
neutralitet periodiseringen pensionskostnader berörsbörden vidav av

något avsnitt 25.4.i
skattefrihet för avkastningenDe nuvarande innebärreglerna

K-försäkring beskattassker i P-försäkring. Avkastningsparande som
uppgår %.schablonmässigt i praktiken till 40med skattesats caen som

jämfört medmedför pensionssparande kraftigtReglerna att gynnas
aktierdirekt sparande i bank,i K-försäkring och jämfört medsparande

mångaK-försäkring i fall skattemässigtliknande. Sparande ieller är gynnat
jämfört med sparande ijämfört sparande i bank, missgynnatmed men

två år De nuvarandeexempelvis aktier i reglernainnehas eller ärsom mer.
sålunda inte former sparande.neutrala mellan olika av

sparformerna har iOlikformigheterna i beskattningen de olikaav
uppnådärigenomhuvudsak uppkommit lagstiftaren velatattgenom

pensionssparande harsärskilda syften. Skattefriheten för avkastning
sparandesamhälleligt nyttigtmotiverats med pensionssparande är ettatt

med stimuleras.och sparande generellt böratt
åtminstone med den ovannämndaDet finns emellertid nackdelartre

också denolikformiga avsnitt 3.2. Nackdelarnabeskattningen, är attse
snedvridningarsamhällsekonomiska ochtill skatteanpassning,leder

orättvisa.
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En ökad medvetenhet olikformiga Skatteregler förkan användasattom
minska skattebelastningen har, tillsammans med avregleringenatt att

kreditmarknaden givit ökade möjligheter utnyttja dessa olikformigheter,att
lett till skattefriheten för avkastningen pensionssparande utnyttjatsatt
till låns.k. skattearbitrage. Genom med avdragsgill ochatt ta räntaupp
placera medlen i pensionsförsäkring har det varit möjligt betydan-göraatt
de skattevinster. Utan insats såledeskapital har det varit möjligteget attav

betydande,göra och i riskfri, vinst.stort setten
Skattefriheten för ocksåpensionssparande leder till samhällsekonomiska

snedvridningar. Den främsta kanske fördelningenär delatt storav en av
sparandet i ekonomin skatteskäl. Därigenom kan ineffektivstyrs av en
fördelning kapital i ekonomin uppkomma.av

Den tredje invändningen den nuvarande olikformiga beskattningenmot
den orättvis,är i den meningenär givenatt kapitalavkastningatt en

beskattas olika beroende hur den skattemässigt klassificeras.
En 10 000 kr. beskattad lön bankräkningperson som sparar av

erhåller % årvid 10 10 sammanlagt,ränta beroende marginalskatt,
mellan 3 100 9kr. och 700 ikr. avkastning efter Skulleskatt. han i stället
avstå 10 000 kr. i beskattad lön till P-försäkring skulle han kunnaen spara
mellan 15 400 kr. och 37 000 kr., till följd avdragsrätten för sparandeav
i P-försäkringar. år erhållerEfter 10 han efter 15 900skatt kr i avkastning

de ursprungliga 10 000 frånkr., avsättning till och pensions-uttagom
sparandet sker till marginalskattesats. Skulle avsättningen tillskesamma
73 % marginalskatt och utbetalningen beskattas med %skattesats 35en
blir avkastningen i stället 52 300 framgårkr efter skatt. Av exemplet att,
vid lika förutsättningar i övrigt, påverkarolikformigheter i beskattningen
avkastningen isparande hög grad.

Det inte bara vid beskattningär kapitalavkastning reglerna ärav som
Ävenolikformiga sparformer.mellan sociala avgifter äruttaget av

olikformigt.
Arbetsinkomster i direkt sparande, exempelvis bankräk-som sparas

ning eller i aktier, belastas i normalfallet med fulla sociala avgifter.
Detsamma gäller sparande i individuell P-försäkring och individuell K-
försäkring.

På det kollektiva pensionssparandet utgår någradäremot inte sociala
avgifter. Det medför denna form pensionssparande skat-att av gynnas

bådetemässigt, jämfört med andra sparformer jämförtoch med andra
löneförmåner. Detta har särskild betydelse för företagare enskildaärsom
näringsidkare, vilka inte pensionsförmåner.kan omfattas kollektiva Deav

företagarna betalar därmed pensionsförmåner,sociala avgifter sinaegna
medan anställda företagareoch anställda i det aktiebolagetärsom egna
inte det.gör

Sammanfattningsvis det nuvarandeär lapptäcke medsystemet ett
komplicerade och olikformiga Vissaregler. sparandetyper av gynnas
kraftigt medan andra hårt.sparformer beskattas relativt Det vidareär
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målenfördelningspolitiskauppfyller denuvarandedetoklart systemetom
beskattning.rättvisom en

pensions- ochbeskattningNeutral25.4 av
försäkringssparande

olikaneutral mellanMålet beskattningen skallreformenför är att vara
uppnås direktmellanförst neutralitet kanNedan redovisas hursparformer.

25.4.1. DärefterP-försäkring i avsnitti individuelloch sparandesparande
pensionssparande kanformerbeskattning olikaneutralbehandlas hur avav

frånutgångspunkt 25.4.1 fastställda neutraladen i avsnittmedutformas,
SlutligenP-försäkring.i individuell görsbeskattningen sparandeav

från avtalspcnsioner hos privataneutralitetssynpunkt mellanjämförelser
ATP.avtalspcnsioner ocharbetsgivare mellanoffentligaoch hos samt

sparandesparande ochNeutralitet mellan direkt25.4.1
pensionsförsäkringi individuell

den procentuellabeskattningMed neutral nämnts attmenas som
före skatt,procentuella avkastningefter vidavkastningen skatt, samma

Under förutsättningi olika sparformer.densammaskall att spar-vara
lång, likaföre densamma ochlika avkastningen skattperioden att ettär

bådaitill sparandeinkomsten före skattbelopp avsättsstort spar-av
behållna efter viddet beloppet skattformerna, skall vid neutral beskattning

ibanksparandei exempelvissparperiodens slut lika stort somvara
pensionssparande.

i individuelli och sparandebeskattning sparande bankNeutral av
uppnås pensions-avkastningen banksparande ochP-försäkring om

åskådliggörs medDettasparande beskattas med skattesats. ettsamma
25:1.exempel i tabell

Förutsättningar för exemplet:
avsättningdensamma vidförutsättning marginalskattenEn central ärär att

från i exempletpensionsförsäkringen. Marginalskattentill uttagsom
%.förutsätts 30vara

år. kapitalet.till12 % Avkastningen läggsAvkastningen före skatt är per
båda% sparformerna.30 iAvkastningen beskattas med skattesatsen

vidinsättning i början ochFör förenkla exemplet uttagantas ettatt en
KLP-försäkring ide kvalitativa villkoren försistnämnda striderslutet mot

successivaeffekten densamma vid uttag.ärmen
Dettaföre skatt.20 000 inkomstDet sparade beloppet kr. räknatär som

fåttnågonåskådliggöras extrainkomstmed exempel: Antagkan ett att en
då välja mellanHan kan000 1991, vill20 kr. den 11 han spara.som
30%minus skatt, dvs000 20 000 kr.in 14 kr. i banksparandesättaatt

P-försäkring.000 kr. eller 20 000 kr. till6 sättaatt av en
framgår 1996 likadisponibla den 11det beloppetSom tabellen ärav

båda banksparande beskattas955 I fallet medsparformerna 20 kr..istort
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först inkomsten och sedan avkastningen sparandet. I fallet med
fårsparande i P-försäkring hela inkomsten före skatt till sparande.sättas av

Avkastningen sparandet beskattas %med 30 i försäkringsbolaget och
därefter beskattas hela det beloppet med 30 %. Dettauttagna kan sägas
innebära avkastningen pensionssparandet två gånger,att beskattas dels
i försäkringsbolaget delsoch vid Denna nackdel relativt bankspar-uttaget.
ande emellertiduppvägs exakt fördelen pensionssparandetattav ger
avkastning belopp 20 000större kr. jämförtett med 14 000 Ettkr..

sätt uttrycka dettaannat att fördelenär säga avdragsrättenatt att av
vid avsättningar till pensionssparande exakt nackdelenuppvägs helaattav
det beloppet beskattas.uttagna

Tabell 25:1.
Jämförelse mellan sparande l bank och sparande i pensionsförsåkring vid
neutral beskattning. Samtliga belopp i kronor, löpande priser.

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Banksparande:
Inkomst före skatt
den 11 1991 20 000
Inkomst efter skatt
den 11 1991 14 000
Behållning
bankkonto den 11 14 000 15 176 16 451 17 833 19 331 20 955
Avkastning under
året före skatt 6801 8211 9741 2 140 2 320
Avkastning under
året efter skatt 1 176 2751 3821 4981 1 624
Att disponera
den 11 1996 20 955
Sparande l penslonsförsâkrlng:
Inkomst före skatt
den 11 1991 20 000
Behållning pen-
sionsförsäkring 20 000 21 680 23 501 25 475 27 615 29 935
Avkastning under
året före skatt. 2 400 2 601 2 820 3 057 3 314
Avkastning under
året efter skatt. 1 680 1 821 1 974 2 140 2 320
Att disponera den
11 1996, efter
30% skatt

belopp.uttaget 20 955
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25.4.2 Neutralitet mellan olika former pensions- ochav

försäkringssparande

25.4.2.1 Neutralitet vid sociala avgifteruttag av

Vid fastställande vad är neutral beskattning pensionssparandeav som av
ocksåbör hänsyn till sociala avgifter. I avsnitt 25.3tas fastslogs föratt

löneförmånerneutralitet krävs alla beläggs med sociala avgifter.att Därvid
fråganuppkommer dels hur del de sociala avgifternastor skallom av som

utgå förmån, fråganvarje dels vid vilken tidpunkt de socialaom som
utgå.avgifterna skall Det förslag redovisas i kap. 10 skattedelenär attsom

socialade avgifterna utgårgrundavgift pensionsförmåner.allaav
uppgårAvgiften därmed till 22,51 % lönesumman, eller 18,37 %av av

lönekostnaden inklusive skattedelen de sociala avgifterna.av
Frågan de utgåsociala avgifternanär bör för beskattningen skallom att

ocksåneutral intresseär i detta Detsammanhang. berorvara av att
pensionsförmånervissa endast kan avgiftsbeläggas vid utbetalningen,

medan flesta löneförmånerde belastas med sociala avgifter vid intjänandct.
Det kan emellertid visas frånmed exempel det neutralitetssynpunktett att

likvärdigtär sociala avgifter pensionsförmåneratt ta vid intjånandetut
eller vid utbetalningen:

Förutsättningar: Kostnad hos arbetsgivaren år100 den 11 pensionen
årutbetalas 11 avkastning 10% före skatt, skatt 30%,avkastning

skattedelen de sociala avgifterna 18% lönekostnadenär inklusiveav av
avgifter.

Exempel:
Alt 1 Alt 2

årLönekostnad 1 100 100
årSociala avgifter 1 18 0

Inbetalt till P-försäkr. 82 100
Avkastning efter skatt 33 40

årSociala avgifter 5 0 25
årUtfallande belopp 5 115 115

Slutsatsen fråndetär neutralitetssynpunkt likvärdigtatt deär att ta ut
sociala avgifterna vid intjänandetillfället videller utbetalningstillfället.

Det förslag redovisas i 10kap. grundavgiftär skallsom att tas ut
samtliga pensionsutbetalningar. föreslåsDetta gälla samtliga pensioner som

anställningsförmåner,utgör dvs. tjänstepensioner, individuella P-försäk-
ringar och ATP. För beskattningen dåskall bli likformigatt vidkrävs

isparande individuell P-försäkring premierna inte belastas medatt
socialavgifter. För näringsidkare kan detta lösas avdrag iatt görsgenom
förvärvskällan. För löntagare någonkrävs däremot form restitution.av
Restitutionen kan lämpligen ske i form skattereduktion. Detav en
därigenom restituerade beloppet borde rätteligen skattepliktigutgöra
intäkt, eftersom det kan del lönen. Av förenklingsskäl börses som en av

l4-RlNK 2
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skattereduk-schablonmässigtiemellertid detta stället beaktas attgenom
%.40tionen nedsätts med

pensionssystemNeutral beskattning olika25.4.2.2 av

kollektivtpensionsförsäkring ochmellan individuellNeutralitet
pensionssparande

föregående utformas förvisades beskattningen börl avsnitt hur att vara
avsnittIP-försakring banksparande. dettaprivat ochneutral mellan

utformas förbeskattningen pensionssparande börredovisas hur att varaav
visasI avsnittet med räkneexem-mellan de olika pensionssystemen.neutral

P-försäkring och övrigablir mellan privatbeskattningen neutralpel att
pensionskapitalet beskattas medpensionsformer avkastningenom

De nuvarande reglernatryggandeform.skattesats oavsett omsamma
återföringarskatteplikt förför pensionskostnader ochavdrag antas vara

utgå tjänstepensionsamtliga formeroförändrade. Grundavgift antas av
Våra utformningtill tekniskvid pensionsutbetalningen. förslag av

redovisas i avsnitt 25.6.beskattningen
uppnås neutralitet iförutsättningarI 25:2 visas under dessatabell att

jämförspensionssparande. I tabellenbeskattningen de olika formernaav av
sparandekollektivt pensionssparande ochutfallet de olika formerna avav
följandeP-försäkring. Beräkningarna i grundasi individuell tabellen

antaganden:
år då 100 förpensionsutfästelse företagetEn den 11görs reserverar

år Avkastningpensionering. Pensionen betalas den 11den anställdes ut
%. Pensionskapitalets avkastningpensionskapitalet 10före skatt är

%. Kapitalavkastning kapital30beskattas med skattesats somen
till tillarbetsgivaren, avsättning gjorts kontotförvaltas avsattutan attav

30 %. Grundavgiftpensioner, med bolagsskattesatsbeskattas utgören
% % inkl. skattedelen de22,51 18,37 lönekostnadenlönen, eller avav av

sociala avgifterna.
framgår beskattningenden förutsatta enhetligaAv tabellen klart att av

pensionssparande till neutralitet i beskattningenavkastningen leder av
olika pensionssystem.
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Tabell 25:2
Beräkning utfallande pensionsbelopp vid neutral beskattningav olikaavpensionssystem.

Pensionssystem

Individ. Kollektivt pensionssparande
P-förs.

Försäkn- Pensions- Kontoav- Direktut-
bolag stiftelse sättning betalning

Arbetsgivarens reser-
årvering 11 1 100 100 100 100 100

Uttag socialavg. 18av
Restitution av
socialavgifter 18

701årPensionskapital 11 1 100 100 100 100
Avkastning före skatt 61 61 61 61 43
Avkastning efter skatt 40 40 40 40 28
Behållning efter

årskatt 511 140 140 140 140 98
Att utbetala före sociala

åravgifter 11 5 140 140 140 140 140
Sociala avgifter 25 25 25 25 25
Att utbetala till
pensionären 115 115 115 115 115

1 Det beloppetavsatta omedelbart bli beskattatantas med påskattesats %,30eneftersom intedet föreligger någon avdragsrätt för denna reservering.
2 Sparat belopp skatteminskning till följd+ utbetalningen är avdragsgill.attav

Neutralitet mellan avtalspensioner hos privata och offentliga arbetsgivare
Offentliga myndigheter frånskiljer sig motsvarande privata arbets-m.m.
givare bl.a. de inte någonbetalaratt skattgenom kapital-eventuell
avkastning. Det såledesskulle teoretiskt möjligt sådanför offentligvara en
arbetsgivare medel för pensionsändamälatt avsätta erhållaoch skattefrien
avkastning dessa medel. Detta skulle vid beskattning avkastningenav
privata arbetsgivares pensionssparande i sin kunna medföratur en
snedvridning till de offentliga arbetsgivarnas fördel, eftersom kostnaderna
för tjänstepensionering skulle bli lägre förän motsvarande privata
arbetsgivare.

De nuvarande för offentliga tjänstepensionersystemen innebär
någonemellertid inte fondbildning, fungerar fördelningssystem.utan som

såledesDet finns någotinte kapital kan avkastning. Därigenom kansom ge
inte bristande neutralitet uppkomma till följd olikheter beskattningeniav

pensionssparande mellan privata och offentliga arbetsgivare.av
Slutsatsen beskattningär att avkastningen privata arbetsgivaresav

pensionssparande i kombination med skattefrihet för offentliga arbetsgivare
i sig inte kan bedömas någonleda till snedvridning arbetskraftskost-av
naderna mellan privata och offentliga arbetsgivare.
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påpekas snedvridningar kanemellertidi detta sammanhang attDet bör
pensionskostnaderna. Iperiodiseringenivid olikheteruppkomma enav

måttligreallönetillväxten,relativtbefolkningstillväxt och,medekonomi
pensionskostna-högreexempelvis premiereservsystemmedförrealränta ett

då utfallandeUtgångspunkten defördelningssystem. är attder än ett
ålder.står aktivrelation till underi lönenpensionerna

pensionsförmåner kanerhåller enligt olikaolika systemOm arbetstagare
beräkningendet gällersnedvridningardärför uppkomma närdet av

långPå kostnaderna desamma,sikt blirför dessa arbetstagare.kostnaderna
annorlunda.pensionsförmån, periodiseringen blirfaktiskavid mensamma

vissa arbetstagaremöjligtdetsnedvridningar skulleVid attstora vara
de hargrundenendast denandra arbetstagare, attkonkurrerar enut

pensionsförmåner. Dettaförmånligare förperiodisering kostnadernaav
felallokeringdå samhällsekonomiska förlusterleda tillskulle avgenom

arbetskraft.
periodise-vårt område förvilka metoderbedömaligger utanförDet att

fastställandeneutralitet vidleder tillpensionskostnaderring avsomav
föreliggerneutralitetsproblemarbetskraftskostnader. Detta oavsettfaktiska

utformasbörbeskattningenutformning. Vi har visat hurskattereglernas
tjänstepensionering.förmellan de olikaneutralför skall systemenatt vara

förreglernabefogatemellertid kunna överDet skulle att sevara
lönekostnadspåslag inompensionskostnader s.k.kostnadsföring genomav

blirlönekostnaderredovisningensäkerställakommun, föroch attattstat av
arbetsgivare.privataoffentliga ochneutral mellan

pensionssparandeAP-fonden och övrigtbeskattningNeutral av
dåskattebefriad,avkastningAP-fondensförefalla rimligt ärDet kan att

rundgång offentliga sektorn.inom dentill medelbeskattning skulle leda av
AP-fondens avkast-förvissa talarfinns emellertid skäl ävenDet attsom

beskattas.ning skall
pensionssystemsandrateoretiskt ATPförstaFör det gynnas

utsträckningii AP-fonden inte beskattasbekostnad sparande sammaom
obligato-ATP offentligt ochEftersompensionssparande. är ettannatsom

någonskatteförmån inteemellertidinnebärpensionssystem dennariskt
andra intressenterarbetsgivare, eller mellansnedvridning mellan som

Vår beskattningnågon bedömning därförmarknad. ärkonkurrerar att
detintei avtalspensionerpensionssparande göravkastningenav

från förockså AP-fonderna,avkastningenbeskattanödvändigt attatt
pensionssystem.mellan olikasamhällsekonomiska snedvridningarförhindra

fårAP-fonden bättremedföraskattefrihetFör det andra kan att en
Dettafinansiella marknaderna.dekonkurrensposition övriga aktörerän

ghårt beskattade hosrelativti objektsärskilt placeringargäller är settsom
emellertidkapitalbeskattning minskasenhetligövriga Vidplacerare. en
likformigt.iplaceringar beskattassnedvridningen alla stort settattgenom

kapitalförvaltarentillsammans denFör tredje AP-fonderna störstadet är
andraochbristande konkurrensdominans medför risk föri landet. Denna

öka konkurrensen,finansiella marknaderna. Ettstörningar de sätt att
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effektivitet, skulle kunnade finansiella marknadernasoch därmed attvara
medel. Detlåta AP-fondernasinstitutioner förvalta delarolika privata av

lämnavanligt bland företag och kommuner överför närvarande attär en
någon AP-fondenförvaltare. Omlikvida medlen till ärviss andel deav

konkurrenskraftigt alternativblidet emellertid inteskattebefriad kan ett
Ovanståendelåta skälförvalta medlen.privata, beskattade, placerareatt

medel beskattas.således avkastningen AP-fondensförtalar ävenatt
AP-för avkastningenSammanfattningsvis talar vissa skäl ävenatt

Vår emellertid fördelarnabedömningmedel bör beskattas.fondens är att
sådan med den ökademindre nackdelarnaordning skullemed änvaraen

rundgång bli följden. Detoffentliga skullemedel inom den sektorn somav
vårtdärför inteAP-fonden omfattaspensionskapital förvaltas avavsom

förslag.

individuellt25.5 Förslag till beskattning av
försäkringssparandepensions- och

skatteunderlagskattskyldighet och25.5.1

Vårt förförslag: skattskyldigInländsk livförsäkringsanstalt skall vara
pensionsförsäkringskapitalet. skatteunderlaget skallavkastning varaav

föreslås förkapitalavkastning beräknad enligt de reglerbolagets som
kapitalplaceringstillgångar.aktiebolags

Utgångspunkten vårt beskattningen neutralför förslag skallär att vara
försäkringssparande.privatpersoners direkta sparande ochmellan

SträvanPrivatpersoners direkta i inkomstslaget kapital.sparande beskattas
försäkringssparandeefter likformighet för avkastningen skalltalar att

inkomstslag.ibeskattas samma
redovisninLivförsäkringsbolagen emellertid skyldiga tillämpa deär att gs-

redovisningssed, medanföljer bokföringslagen och godprinciper som av
föreslåskapital i skebeskattningen inom inkomstslaget huvudsak
belöpandeprin-kontantmässiga grunder, med ökad användning av enmen

Beskattning livförsäkringsbolagen inom inkomstslageti vissa fall.cip av
också juridiskamedföra de blev de endakapital skulle att sompersoner

inom För med flera Verksamhetsgre-beskattades detta inkomstslag. bolag
dåavkastningen olika inkomstslag.skulle behöva delas mellanuppnar

ovanstående föreslår avkastningvi livförsäkringsbolagensAv skäl att
näringsverksamhet. Förbeskattas inom inkomstslagetpensionssparande att

såuppnå beskattningen direktlikformighet möjligt medstor avsom
föreslår de reglerför livförsäkringsbolagen tillämpassparande vi vidare att
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gäller aktiebolags kapitalplaceringar. föreslår såledesVi ävenattsom
värdepappershanteringen beskattas kapitalförvaltning.som ren

25.5.2 Skattesats

Vårt förslag: Skattesatsen skall 20 % för avkastning pensionsförsäk-vara
ring %och 30 för avkastning kapitalförsäkring.

Ovan har visats neutralitet i beskattningen mellan direkt sparandeatt
och försäkringssparande kräver försäkringssparandet beskattas enligtatt

regler och med skattesats direkt sparande. Dettasamma samma som
såinnebär försäkringssparandet måstei fall beskattas med skattesatsatt en

30 %.
Det finns emellertid påförtalar skatteuttagetargument attsom

försäkringssparande ipensionsförsäkringar bör lägre vad följeränvara som
strikt neutral beskattning.av en

För det första har vi bedömt det, med de förslag till beskattningatt som
i övrigt lagts fram, finns åtgärder.behov ytterligare sparstimulerande Deav

åtgärdersparstimulerande frågakan komma i inom försom ramen
skattesystemet olika former skattelättnaderär eller avdragsbegräns-av

Från utgångspunkterningar. dessa befogatdet i sparstimu-attanser
frångålerande syfte kravet strikt neutral beskattning tillämpaoch ett

lägre skatteuttag avkastningen pensionssparande. Det har därvid
bedömts särskilt lämpligt stimulera pensionssparande eftersom detattsom

långsiktigtär och bundet sparande med mindreett eller uttalademer
försäkringsmoment. Dessutom belånas.gäller P-försäkring inte kanatt en
Den ekonomiska betydelsen därav år,har emellertid minskat under senare

de låntagandeökade möjligheter till uppkommit kredit-närgenom som
marknaden avreglerats.

För det andra kommer, enligt URF:s förslag, avkastningen medel
i andra rörelsedrivande aktiebolag belastas medattsom sparas ett

skatteuttag 23 %. Detta skatteuttag resultatet skattesatsärca av en
30 % och möjligheter till skattemässiga reserveringar i form SURV.s.k.av

fåmansbolagI kan vidare obeskattade arbetsinkomster och densparas
erhållna avkastningen beskattas med 23 %. Medel i P-som sparas

Ävenförsäkring hårdareintebör beskattas medel i bolag.än som sparas
såledesdetta talar för lägre skatteuttag för pensionssparande förett än

direkt sparande.
För det tredje avkastningenär pensionssparande skattefri i flera

andra länder i Västeuropa. Vid borttagande valutaregleringenett av
kommer det bli möjligt pensionsspara i livförsäkringsbolagatt bl.a. iatt
utlandet. Det svårtsannolikt mycketär genomföra ordning däratt en
avkastningen svenska skattskyldigas pensionssparande i utlandet
beskattas i Sverige. Det finns därför risk för svenskar väljeratt att spara
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så erhållalivförsäkringsbolagi utländska för avkastninghögresättatt en
sådantsitt pensionssparande. Till del kan utflöde pensions-etten av

sparande dämpas sparande i utlandet dels förknippat medkanattav vara
delsvalutarisker, kan upplevas andra skäl. Pensionsspa-osäkertsom av

utländska livförsäkringsbolag emellertid inte förknippat medrande i är
tillgångari fall pensionssparandetvalutarisker de placeras i i svenska

I 25.7avsnitt redovisas förslag med syfte motverkakronor. ett att att
sådantbeskattningen bidrar till utflöde pensionssparande, detett av men

ändå bedömas tillämpa 30 %kan önskvärt lägre skattesats änattsom en
för minska konkurrensnackdelen utlandet.att gentemot

ovanståendeAv sparande i P-försäkringar beskattas enligtorsaker bör
förskattereglerna aktiebolag, med lägre skattesats den formellaänmen en

Åpå 30 %. sidanbolagsskattesatsen andra bör avsättning till SURV inte
få Skälet för detta det betydande viduppkommer problemgöras. är att
övergången till beskattning enligt regler medger avsättning tillen som

TillåtsSURV. förvaltarna pensionssparmedel SURVbyggaattav upp en
hela årmed det kapitalet 4-5bas kommer det innanatt taegna som

någrabeskattningen pensionssparande skatteintäkter. Utgörs SURV-av ger
i ökningenunderlaget stället det kapitalet efter stickdagen,av av egna

svårigheten frånexempelvis den 31 december 1990, uppkommer detatt
måstekapitalet i all framtid dras det kapital fannsegna egna som

stickdagen.
Vår slutsats beskattningen pensionssparande inte ske medbörär att av

föreslården de reserveringsmöjligheterskattesats och URF skall gällasom
föreslårför aktiebolag. I stället vi avkastning pensionssparandeatt

beskattas med särskild lägre skattesats. Med hänsyn till de övervägandenen
föreslås uppgåredovisats %.denna skattesats skall till 20attsom ovan

påMed vårtavseende räkneexemplet i 25:2tabell innebär förslag
enhetlig beskattning pensionssparande i individuell pensionsförsäkring,av
sparande för tjänstepension tryggad i försäkringsbolag, sparande för

förtjänstepension tryggad avsättning till stiftelse och sparandegenom
Äventjänstepension tryggad avsättning till konto. för direktutbetal-genom

pensioner innebär förslaget i praktiken Ida neutral beskattning.en
räkneexemplet formella %,användes den skattesatsen för aktiebolag 30

hänsyn till möjligheterna avsättningar till SURV blirgöratas attommen
skatteuttagetpåfaktiskadet avkastning i aktiebolag nämntssom sparas som

%. En %23 skattesats 20 för de övriga formerna pensionsspar-ca av
såledesande medför i praktiken neutralitet beskattningenmed av

direktutbetalda pensioner.
frånKapitalförsäkringar mångahar sparsynpunkt likheter med bank-
såvälsparande, bl. sparande i i Kapitalförsäkringbankatta. genom som

medsker beskattade ej avdragna Sparande i K-försäkringmedel. är
således relativt konkurrent till direkta sparformer bankspar-näraen som
ande och sparande i obligationer. Vid nuvarande regler liknar beskatt-

ocksåningen sparande i K-försäkring beskattningen exempelvisav av
banksparande. Skillnaden dock den nuvarande beskattningen K-är att av

innefattarförsäkringar vissa schabloniseringar.
Sparande i K-forsäkring vidarebör konkurrensskäl inte ha enav
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skattemässigt lika gynnad ställning sparande i P-försäkring, eftersomsom
P-försäkringen omgärdad flera särskildaär restriktioner, vad gäller bl.a.av
årligt sparbelopp förstaoch tidpunkt för utbetalning.

ovannämnda förskäl talar avkastningen K-försäkringar beskattasatt
med Vårtskattesats direkt sparande. förslag därförärsamma attsom
kapitalförsäkringsavkastningen beskattas med %.skattesats 30en

25.6 Förslag till beskattning kollektivtav
pensionssparande

25.6.1 Sparande i försäkringsbolag

Vårt förslag Bolagets avkastning tjänstepensionskapital påbeskattas
avkastningensätt övrigt pensionsförsäkringskapital.samma som

För uppfylla kravet likformig ochatt neutral beskattning sparandeav
sparandeform, bör avkastningen försäkringsbolagensoavsett tjänstepen-

sionsförsäkringskapital, visats i avsnitt 25.4, underkastassom samma
beskattningsregler föreslås för övrig pensionsförsäkring.som

Det skulle här kunna gällandegöras kan denna försäkringatt man se
eftersom denett sätt, avkastningannat uppkommer i tjänste-som en

pensionsförsäkring inte till fullo kommer den försäkrade till del, utan
åtnjuts delvis försäkringstagaren arbetsgivaren i form premiere-av av- -
duktion. alltsåArbetsgivaren kan fåunder avtalstiden sina premier sänkta

grund försäkringsanstalten har överskott.att ettav
Även i fråndet fall avkastningen försäkringssparandet kommer

arbetsgivaren till del premiereduktion vårtkommer emellertidgenom
förslag innebära likformighet, eftersomatt sparande hos arbetsgivaren och
sparande i försäkringsbolaget därigenom beskattas i likformigt.stort sett
Sparande föreslåshos arbetsgivaren någotvisserligen bli beskattat med en
högre skattesats ca 23 % arbetsgivaren aktiebolag sparandeär änettom
hos försäkringsbolaget, i praktiken medför förslaget hög gradmen en av
likformighet. Detta kan visas med exempel:ett

Arbetsgivare A betalar 110 år fåri avdragsgill premie i1 och stället en
årpremiereduktion 5 vilken minskar de avdragsgilla kostnaderna vid denna

tidpunkt. Arbetsgivare B betalar, med i övrigt lika förutsättningar, 100 i
år fårpremie någon1 inte årpremiereduktion Arbetsgivare B kanmen

då år7,7 1 efter beskattning med 23 % %och placerar dem till 10spara
år.i 5 Med faktisk uppgårränta skatt 23 % det sparade beloppet tillen

år11,2 efter 5.skatt Med hänsyn till premierna avdragsgilla kanäratt
dåarbetsgivare B årbetala 14,6 i premie

Arbetsgivare årAzs 10 i premie 1 leder, %vid 10 avkastning föreextra
skatt medel i försäkringsbolaget, årtill premiereduktionsom sparas en
5 14,7. Det bådaekonomiska utfallet såledesför arbetsgivarna blir
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likformigbeskattningen blirvisar förslaget innebärDettalikvärdigt. attatt
premiereduktion.fallet medvidäven

På likformig beskattning avkast-medför förslagetmotsvarande sätt av
på aktiebolag och medelmedel hos arbetsgivarensning somsom sparas

arbetsgivarenförsäkringsbolag. Detta gälleri oavsett spararomsparas
SURV,exempelvis till elleravdragsgill avsättning,medlen genomgenom en

båda avkastningen defallenbeskattade medel I beskattasatt sparas.
förmånentill obeskattadmedlen. Vid avsättningsparade motsvarasreserv

vidnackdelen beskattningvid avsättningen exaktavdrag reservensavavav
således vid privat P-skatteeffekternaDetta parallellt medupplösning. är

25:1.redovisades i tabellförsäkring som

Sparande i pensionsstiftelse25.6.2

sin kapital-Vårt förslag: skattskyldig förEn pensionsstiftelse skall vara
motsvarande försäkringsbolag.avkastning sätt som

enligt vadlikformigtBeskattning pensionssparandet skall skeav
tjänstepensionsområdet principinnebär dennatidigare anfört. Inom att

tryggandeform.beskattning skall gälla oavsett
underkastaspensionsstiftelse skallFörslaget innebär att sammaen

övrigaförtaxerlngsgranskning gällerdeklarationsskyldighet och som
skeSyftet beskattning skallskattskyldiga juridiska är att avpersoner.

föreslås försäkringsbolag.förkapitalavkastningen, sätt somsamma

på i företag25.6.3 Avsättning konto

pensionerAvsatt tillVårt förslag: medel kontoArbetsgivare avsattsom
ökningen pensionsskulden.skattskyldig för delskall av avvara en

ökningen125 den delBeskattningsunderlaget skall procent av avvara
uppräkninginflationen, delsuppräkning med tilldels hänsynavsersom

Beskatt-försäkringstekniska beräkningsräntan.tillämpningmed denav
Påförd%.20 skattningsunderlaget beskattas med skattesatsskall en

kostnad.avdragsgillskall utgöra

uppnå tryggandeformerolika börFör likformighet mellan ävenatt
beskattas.kontoavsättningarpensionssparande vidavkastningen

väsentligtsin konstruktionKontoavsättningen emellertid tillär annanav
Sålunda möjligtdet intepensionstryggande. ärkaraktär attän annat

blirDet beloppetpensionskapital.avskilja viss kapitalmassa avsattaen som
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kvar bland arbetsgivarens övriga arbetande kapital i Grundenbolaget. för
beskattningen därförkan inte den faktiska kapitalavkastningen.vara

måsteBeskattningsunderlaget i stället den skulduppräkning,utgöras av
ränteuppräkningen, avkastningen pensions-att motsvarasom avser
kapitalet.

Inom det kollektivavtalsreglerade området finns möjlighet att trygga
ålderspensionsdelITP-planens avsättning konto i kombinationgenom

med kreditförsäkring hos Försäkringsbolaget PensionsGaranti FPG.
Nuvardet pensionsutfästelserna beräknas Pensionsregistreringsinstitu-av av

PRI. Systemet kallas därför för FPGPRI-systemet.tet
Kontoavsättning innebär arbetsgivaren gjorda pensions-att tar upp

utfästelser vilka inte infriats tillännu skuld de anställda. Därigenomsom en
bokförs i princip kostnaderna för framtida pensionsbetalningar denär
uppkommer, dvs. de intjänas. I stället förnär säkerställa de framtidaatt
pensionsutbetalningarna betala premier till försäkringsbolag,att ettgenom

behållerexempelvis SPP, arbetsgivaren Dettamedlen. kan attses som
lånararbetsgivaren de anställda. Räntan pensionsskulden betalasav

emellertid inte löpande till de anställda, läggs till skulden förut utan
utbetalning i form pension. årSkulden skrivs varje med beloppettav upp
motsvarande förräntningen.

De medel pensionsskulden emellertid inte urskiljbaramotsvarar ärsom
i arbetsgivarens förmögenhetsmassa. Uppräkningen pensionsskuldenav
grundas inte heller den faktiska avkastningen de medel som

lånatarbetsgivaren innehavarna till pensionsrättigheterna. Systemet ärav
i såstället utformat uppräkning, motsvarande skuldenatt räntan
inklusive intlationsuppräkning, årvarje skall ske enligt vad meddelassom

FPGPRI, avsättning gjorts enligt FPGPRI-systemet. Dennaav om
ränteuppräkning beräknas dels motsvarande inflatio-procentsatssom en

dels vissa räntefaktorer.nen,
Avkastningen pensionssparande beskattas inte enligt nuvarande

regler. Det innebär inte heller ränteuppräkningenatt pensionsskuldenav
uppnåsbeskattas. Detta fårföretaget skattemässigt avdrag förattgenom

denna ränteuppräkning.
Vårt förslag är avkastningen pensionssparandeatt skall beskattas

med skattesats %.20 För uppnå likformighet i beskattningenen att av
olika tryggandeformer krävs den för närvarande skattefriaävenatt
ränteuppräkningen företagens pensionsskuld Vårtbeskattas. förslag ärav

ränteuppräkningen pensionsskulden i fortsättningenatt även skall utgöraav
avdragsgill kostnad, i stället beskattas med skattesats %. Ett20men en
liknande erhållasresultat skulle kunna i stället avdragsrätten förom
ränteuppräkningen uppnåslopades. För så långt möjligt enhetligatt en
beskattning olika tryggandeformer kvarståbör emellertid avdragsrättenav
och ränteuppräkningen pensionsskulden i stället beskattas medav en
skattesats 20 %.

Vid beskattning avkastningen pensionssparande kommerav
ränteuppräkningen pensionsskulden utgångspunkt frånske medattav
pensionskapitalets avkastning efter skatt. Anledningen det endastär äratt
behållningen efter skatt kan betalas i pension såledesoch kanutsom som
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Vårtligga till grund för pensionsskuld till de förslag innebäranställda.en
pensionskapitalets föreemellertid avkastning skall beskattasskatt medatt

%. således20 Basen förskattesats beskattningen skall delsen vara
efteravkastningen skatt, dels skatten. Beräkningstekniskt innebär detta att

125skatteunderlaget skall ränteuppräkningenutgöra procent av av
skulden.

förslaget leder tillAtt neutralitet i beskattningen kan visas ettgenom
exempel:

den utfallande pensionenAntag skall 100 SPP:soch räntaatt attvara
går%. %10 Om 20 %.bort i skatt, blir 8 Omär räntan nettoräntanav

ett-årskal-företaget hade försäkringköpt hos SPP innebär viddettaen en
årkyl företaget köper pensionsförsäkring 100 föratt etten som ger om

92,59 1001,08 92,59.kr. Eftersom premien avdragsgill,är motsvarar
%detta vid 30 marginalskatt för företaget kostnad 64,81 kronor.en

företaget lånaOm i stället skulle vilja SPP 10 %mot tpengarna av ex
låna årbehöver företaget 92,59 kronor efterränta och betalar tillbakaett

erhållersammanlagt 101,85ränta, kronor. Av dessa den+pengarna
pensionerade 100 kronor i avtalsenlig pension, medan 1,85resten
betalas ränteskatti SPP. Man kan förvissa sig riktig:kalkylen ärattav om
Räntan 101,85 92,59 9,26är kronor. Om SPP:s %, blirrånteskatt 20är-
detta 0,2 9,26 1,85 lånaKostnadenkronor. för företaget attx pengarna

%blir, med 30 marginalskatt 9,26 0,7 6,48 kronor.x
Kontoavsåttning fungerar tryggande pensionsförsäkrin medsom genom

den skillnaden företaget, lånai stället för 92,59de SPP,att kronornaatt av
lånar den anställde.pengarna av

Företaget således 92,59 kronor Dettaavsätter konto. ärett
avdragsgillt, dvs kostnaden för företaget blir 64,81 kronor, precis isom
SPP-fallet. Därefter vårameddelar FPG enligt antaganden skulden skallatt

%,räknas med 8 vilket lika med nettoavkastningen SPP:s fonderärupp
dvs efter 20-procentiga Behållningenden dåränteskatten. kontot blir
100 kronor, vilket sedan tillfaller den anställde i form pensionav
Uppräkningen 7,41 avdragsgill för företaget, dvs.är kostar företaget
5,18 kronor.

Vidare betalar företaget in tillränteskatt till beloppstaten ett som
20 % bruttoavkastning.SPP:s I detta fall bruttoavkast-motsvarar ärav

10 % 92,59ningen kronor, dvs 9,26 kronor, eller annorlunda uttryckt
125 20 %7,41 kr. 1,85detta blir kronor.procent av

förmånenFöretaget har för disponera 92,59de kronornaatt övernu,
och använda dem i rörelsen, betalat ränta i form den 8-procentigaen av
uppräkningen. uppgårDenna avdragsgill, dvsär den till 7,41 kronor före

5,18 kronor efteroch bolagsskatt. Vidare har företaget 1,85betalat kronor
i form ränteskatt till Eftersom denna skatt avdragsgillävenstaten. ärav
vid bolagsbeskattningen, den kostnad för företaget 1,30utgör en

lånekostnadTotalkronor. dåefter skatt för företaget 5,18blir 1,30+
6,48 kronor, dvs. lika lånatmycket företaget SPP.i ställetsom om av
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25.7 Utländska försäkringar

Vårt förslag: Premie avseende försäkringssparande i utländskt försäkrings-
ibolag skall vissa fall beskattas. Syftet med beskattningen skapaär att

konkurrensneutralitet försäkringssparandemellan i Sverige ioch utlandet.
Skattesatsen %skall 20 för premier avseende utländskt försäkrings-vara

sparande övrigti inte Förbeskattas. premier avseende annatsom
försäkringssparande i utländska försäkringsbolag skall skattesatsen
nedsättas utgår.med hänsyn till den övriga skatt Nedsättning skall,som
efter ansökan RSV,hos medges med halva eller hela skatten premien.

Vad gäller pensionssparande i utlandet har vi kunnat konstatera att
pensionssparandet mångaofta skattemässigt Iär fall liknargynnat.
utländska det för närvarande gäller i Sverige.system som

vårtOm förslag beskatta avkastningen pensionssparande i Sverigeatt
genomförs, förändras konkurrenssituationen utlandet. Det kangentemot
då skatteskäl frånbli lönsamt flytta pensionssparande Sverige tillattav
utlandet.

Betydelsen skillnaderna i beskattning mellan länder kan belysas medav
exempel: En år frånlika årsbelopp varje 35ett ett stortperson sparar

ålder år.till dess 65han blir Totalavkastningen sparandetatt antas vara
%9,1 och den effektiva skatten 15 % försäkringssparandeantas vara

angåendei Sverige beräkning effektiv skattesats avsnitt 25.9. Medav se
dessa förutsättningar års ålderskulle vid 66 %32 iutpersonen mer

kapital i land där avkastningensparat sparandet inte beskattas,ett än
i Sverige.

När restriktionerna i valutaregleringen, för närvarande förhindrarsom
valutainlänningar betala försäkringspremier till utlandetatt änmer

år,0003 kr. upphävs kan den förutsedda konkurrensnackdelenper ovan
för försäkringssparande i Sverige betydande Detkonsekvenser. behövsge
därför kompletterande regler för skapa konkurrensneutralitet mellanatt
försäkringssparande i Sverige ioch andra länder.

Enligt gällande betraktas försäkringar irätt utlandet skattemässigt som
K-försäkringar, vilket innebär avdrag inte medges för premierna ochatt att
utfallande belopp inte skattepliktiga. Dettaär gäller försäk-oavsett om
ringen i föroch sig väl uppfyller de kvalitativa villkorensvenska för vad

får klassificeras P-försäkring. RSV har efterrätt ansökanattsom som en
dispens fårförklara utländsk försäkring betraktasattgenom en som en

föreslårP-försäkring. någraVi Frånvaroninte förändringar dessa regler.av
avdragsrätt förändrar vårtemellertid inte förslag till beskattningattav av

avkastningen pensionssparande tillleder bristande neutralitet gentemot
utlandet.

åtgärdDen teoretiskt leder till neutralitet stadgaär att attsom
skattskyldiga i Sverige försäkringssparar i utlandet skall beskattas isom
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emellertid dettapraktiska skälavkastningen sparandet. AvSverige för är
uppnåmöjligheten konkurrens-genomföra. Den endaomöjligt attatt
premier i försäk-insättningardärför beskattatordeneutralitet attvara

behållnasådå deti utlandet. Skattesatsen börringssparande awägas att
sparandet sker isparperiodens slut blir likavidbeloppet oavsettstort om

från års 6535 tillkontinuerligt sparandei utlandet. VidSverige eller ett
% premien förålder, 24års i krävs skattexemplet atten avsom ovan,

vårt förslag ochenligtuppnå sparande beskattasneutralitet mellan som
Nivån premieskattneutraliserandeutlandet. ärsparande iobeskattat en

längd.höjd och spartidensberoende avkastningensemellertid av
föreslåsöverbeskattning,förenklingsskäl, för undvikaochAv attatt

fall denna20% premien. I de skattesatssparbeloppetmedskatt uttas av
försäkringssparandelåg valutariskerosäkerhet och deför kan denär som

alltförförknippat medutlandet kan spärri mot storasom envara ses
från emellertidDet skalltill utländskt sparande.överflyttningar svenskt

förknippatframhållas livförsäkringsbolag intei utländskasparande äratt
tillgångar kronor.i i svenskavalutarisker i de fall sparandet placerasmed

föreslåsförsäkringssparandeavseende utländsktSkatten premier
utgå premien utländskvidare enligt skattesats oavsett avsersamma om

P-försäkringklassificerasi och för sig skulle kunnaförsäkring somsom
Från eventuelltK-försäkring. neutralitetssynpunkt kunde deteller vara

i konkurrenspremieskatt sparande skerhögreönskvärt att ta ut somen
medsker i konkurrenssvenska K-försäkringar sparandemed än som

då K-avkastningP-försäkringar. Motivet skullesvenska attvara
föreslås avkastningbeskattad med högre skattesatsförsäkring bli änen

för K-försäkringP-försäkring. Effekten den högre skattesatsenav
i P-försäkringemellertid sparandetiden vanligen längremotverkas ärattav

upprätthålla neutralitetK-försäkring. Det därför möjligti börän attvara
med skattesatssvenskt och utländskt försäkringssparandemellan samma

skulleför försäkringar hur dessapremier avseende utländska oavsett
klassiñceras.komma att

premierskattenI fall försäkringssparande i utlandet beskattas börde
sådant Motivettill försäkringssparande kunna ned. ärbetalas sättas attsom

i skulle kunnaskattskyldigas försäkringssparande utlandetsvenska annars
hårdare iförsäkringssparandeför beskattning motsvarandeänutsättas en

föreslår RSV, skallVi därför det, efter ansökan hosSverige. att vara
erhålla Nedsättningen skallnedsättning premieskatten. görasmöjligt att av

försäkringssparandettill beskattning det utländskamed hänsyn annan av
detsammaså förblirdet totala skatteuttagetoch awägas att som

föreslås nedsättningförenklingsskälförsäkringssparande i Sverige. Av att
premieskatten.med antingen halva eller helaskall ske

försvåra tillbetalningarDen föreslagna inte avseddskatten är att
upprätthålla neutralitet svenskt ochAvsikten endast mellanutlandet. är att

sådan skattförsäkringssparande. det viutländskt Av skälet att enmenar
stå tillSveriges förpliktelser ochinte i strid med strävankommer att

kapitalrörelserliberalisering avseende över gränserna.
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I Danmark har i samband med realränteavgiften ocksåinfördesattman
sådaninfört skattebeläggning premier till pensionssparande i utlandeten av

har skisseratsom ovan.

Övergångsbestämmelser25.8

Vårt Någraförslag: övergångsreglersärskilda föreslås inte, iutom ett
avseende gäller räkenskapsår.brutetsom

Förslaget innebär avkastningen pensionssparandeatt kommer att
beskattas, frånmed verkan den föreslår1 januari 1991. Vi någrainte

övergångsregler.särskilda Det innebär avkastningen alltatt pen-
sionskapital finns samlat hos olika förvaltare eller hos arbetsgivare densom
1 januari 1991 föremålkommer bli för beskattning. Föratt skattskyldiga
med räkenskapsårbrutet föreslås emellertid övergångsbe-särskilden
stämmelse, specialmotiveringen.se

Kapital har in i dåsparandet i tid frånsatts avkastningen frien var
skatt. Av det skälet har det i debatten gjorts gällande vi skulleatt vara
förhindrade föreslå dettaatt äldre kapitalsävenatt avkastning skulle

underlagutgöra för beskattning. Eller vårtmed andra ord, förslagatt
skulle brottutgöra retroaktivitetsförbudetett imot regeringsformen.

Vi förslaget dock inte innebäratt kommer ianser konfliktatt med
retroaktivitetsförbudet, eftersom inte beskattar den avkastning som
ackumulerats årensskattefritt under Vårtlopp. förslag innebär endastatt
den avkastning uppkommer efter ikraftträdandet kommersom utgöraatt
skatteunderlag. förhållandetDet denna avkastning beskattasatt framöver
innebär någotinte ingrepp i tidigare skattefrihet.

Mot dådetta kan gällandegöras förslaget griper in ingångnai redanatt
alltsåavtal och förändrar förutsättningarna för dessa. Inte heller detta

hållbart. Invändningenresonemang har varit aktuell tidigare,anser vara
i samband med debatten kring realränteskatten några ärför sedan. De

realränteskattekommittén dåargument anförde gäller fortfarande.som
Kommittén anförde Ds Fi 1986:18, 163 de kontraktatts som spararna
ingått garanterade försiktigt beräknad avkastning, grundräntan elleren
kalkylräntan, och kommitténs förslag inteatt skulle innebära dennaatt
avkastning skulle komma beröras.att

Realränteskattekommitténs förslag innebar utgåskatt skulleatt om
årrealräntan vissa onormalt hög. I ränteläge skulle inteskattvar annat

utgå. Kommitténs förslag alltsåhade i viss mening skydd skatteut-ett mot
dåligai Vårträntelagen.tag förslag någonhar inte sådan säkerhetszon,
innebär i principutan vanlig inkomstbeskattning, med lägre skattesats.men

Å andra sidan innebär vårt förslag de faktiska förlusteratt kansom
uppkomma marknaden för bolagens olika egendomsslagom i dalandeär
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Förlustervinster.kommandeutnyttjasfår förlustavdrag motattsomsparas
Enligtinkomster.avdragsgillavidare till fullonäringsverksamhet moti är

förförutsättningarnavårt därför inteförslagvår innebärmening att
ingångna kontraktinfriande äventyras.av

övergångsregler,föreslår i fallförhållandet särskildainte utomDet att
tillalltså skattskyldigaräkenskapsår, innebär alla ärmed brutet att som

gången avkastningdenförstaskall betala skattavkastningsskatt som
åruppkommit under 1991.

Ekonomiska konsekvenser25.9

effektivt skatteuttagBeräkning25.9.1 av

nominelliberäknas här skatteffektiva skatteuttagetDet procent avsom
förvärdestegringsvinster. De reglerinkl. orealiseradetotalavkastning, dvs.

attvärdestegrings-föreslagits innebärpensionssparandebeskattning somav
effektivaDetta medför detrealiseras.först devinster beskattas attnär

föreslagna formella skattesatsen,understiga denkommerskatteuttaget att
uppgåföreslås %.till 20P-försäkringsparande iför bl.a.som

blir särskiltvärdestegringsvinster beskattasRegeln endast realiseradeatt
dåförvaltarenpensionssparande, eftersomvid kontinuerligtbetydelsefull

omfattning, kanvärdestegringsvinster i fullrealiserainte behöver utan
inkommandeåtminstone utfallande pensionerna meddebetala delen av

skattebelastningenden faktiskapremier. Detta innebärakan att
20%.avkastning blir lägrepensionskapitalets avsevärt än

skattebelastningen kan uppskattasDen faktiska förväntade ettgenom
4% ochintlationsantagandeExemplet grundasräkneexempel. ett om

får själva väljamöjligheteri framtidenlivförsäkringsbolagen större attatt
placeringsinriktning.

placeringarförsäkringsbolagetsExempel: hälftenAntag att avserav
aktier%, % placeringarnaobligationer 7 40med ränta att avseren av

%% värdestegring 12 ochdirektavkastning 3 ochmed atten en
direktavkastningfastigheter med% placeringarnaresterande 10 avser enav

%. försäkringsbolaget aldrig behövervärdestegring 6 Om% och2 en
löpandeinbetalda premiervärdestegringsvinster, därförrealisera att +

blir skattebelastningenpensioner,till utbetalningaravkastning räcker av
%% 0,984,9genomsnittlig löpande avkastning%20 aven

% medför9,1 vilketDen avkastningenförmögenhetsvärdet. totala är att
10,8 %.0,98 9,1effektiva blirskattesatsenden

delrealiseraemellertid sannoliktpraktiken kommer förvaltarnaI att en
år, effektiva skatte-vilket höjer denvärdestegringsvinster varjesinaav

effektivmedförefaller rimligt räknaSlutsatsen detär attattsatsen. en
i P-sparande15 % totala avkastningendenskattesats avca

försäkring.
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påEffekter premier i kollektiva pensions-25.9.2
försäkringar

förfråganvårSPP har beräknat effekterna premierna för kollektiva
pensionsförsäkringar beskattning avkastningen pensionssparande.av av
Utgångspunkten för beräkningarna gjorda pensionsutfästelsernadeär att

bibehållasskall och hela kostnaden för beskattningen pensionskapi-att av
såledestalets avkastning vältras arbetsgivarna i form högreöver av

utgår frånpremier. Beräkningarna vidare %,realavkastning 3 vilketen
bådelägre de redovisade %antagandena real avkastning 5,1är än ovan

årensoch de realräntor. SPP:s redovisning kalkylerna tydersenaste av
utgångspunktemellertid frånpremierna för närvarande medatt satts en

3%.realränta Om de nuvarande premierna grundas högreca en
realränta 3% kan emellertid de premiehöjningarän redovisas isom
tabellen höjningaröverskatta de faktiskt kan komma inträffa.attsom

Tabell 25:3
Beräknade påpenslonsförsåkrlngspremier %vid 15 effektivt skatteuttag
penslonsknpllalets avkastning.

Nuvarande Beräknade

Inflation

4 % % %6 8

ITP 8% %10,4 11,9 % 13,0 %
STP 3% %3,4 3,5 % 3,7 %

ReservationAnm: för nuvarande och beräknade premier eventuellt grundasatt
olika förutsättningar. Källa: SPP

Vid inflation 4 % skulle de enligt tabellen beräknade premiehöj-en
ningarna öka arbetsgivarnas kostnader året.med 3 miljarder kr.ca om
Kostnadsökningen kan uteslutande drabba näringslivet. Därutöverantas
kan kostnaderna för avsättningar till pensionskonto förutses Uppskatt-öka.
ningsvis vårtskulle under dessa förutsättningar skatteförslag innebära en
genomsnittlig lönekostnadsökning för hela näringslivet %.med 1ca

25.9.3 Effekter utfallande belopp individuelli
P-försäkring

I tabell 25:4 visas effekterna utfallande belopp beskattningav av
avkastningen pensionskapitalet. Utgångspunkten för beräkningen är att

år från års ålder års ålder,10 000 kr. 35 till 65 i dettaen person sparar per
ingårbelopp provisioner till försäkringsbolaget Avkastningenetc. antas

år.%9,1 års ålderI tabellen redovisas den vid 66 hopsparadevara per
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förmogenheten, inklusive avkastning, vid %, 15 %, %, %10 20 och 30
effektiv skatt den nominella totalavkastningen.

25:4.Tabell
års ålder,Hopsparad förmögenhet inklusive avkastning vid 66 vid olika effektivt

på pensionskapitalets Kronorskatteuttag avkastning.

Effektivt skatteuttag

10% 15%0 20% 30%

664 000 384 000 263 000 154 0001 1 1 1 966 000

Effekter25.9.4 beskattningen K-försäkringav

vårtFör K-försäkringskapitalets del kommer förslag innebäraatt att en
föreslårfaktisk %skattesats 40 byts %. Viskattesats 30ut motca en

emellertid dessutom K-försäkringens styckeavdrag och schablonavdragatt
skall vilket Vårbort, innebär skattelättnaden begränsas. uppskatt-tas att

på vårtning avkastningen efter skatt K-försakringarnasat kapital medatt
förslag kommer bli i oförändrad. För enskilda försäkringsbolagatt stort sett

såväldetkan emellertid uppkomma vissa skattelättnader vissasom
skatteskärpningar.

l5—RlNK2
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26 Deklaration och kontroll

Räntor26.1 och avkastningannan

Vårt förslag: Preliminär innehållasskatt skall inbetalasoch denav som
betalar eller gottskriver påoch utdelningarut räntor värdepapper om

fysiskärmottagaren person.
Gränsen för skyldighet deklaration ändras. Denatt enbart haravge som

ränteinkomster och utdelning för vilken preliminär skatt skallannan
fårinbetalas med ledning såledeskontrolluppgifttaxeras och behöverav

inte deklaration.avge

Förslaget hos fysiska endastatt proportionell 30-ta utpersoner en
procentig skatt inkomst inom det utvidgade inkomstslaget kapital
föranleder vissa ändringar reglerna deklarationsskyldighet, taxeringav om
och uppbörd.

26.1.1 Deklarationsskyldighet och taxering

Så grundavdrag frånlänge har medgivits inkomst kapitaläven har denav
inte har haft andra inkomster påsluppit skatt ochräntorsom annan

avkastning till grundavdragets storlek och har dessutom sluppitupp att
självdeklaration, inte förmögenhetstillgångarna har överstigitavge om

400 000 kr. För hemmavarande årbarn under 18 har gällt, denatt
skattepliktiga förmögenheten inte har hos barnet inte barnettaxerats om

inkomsterhaft överstigit såledesgrundavdraget. Dessa har inte varitsom
deklarationsskyldiga förmögenheten Mångaöverstigit 400 000 kr.ens om

hittillsbarn, inte varit skyldiga självdeklaration, blir med deattsom avge
materiella reglerna, dvs. grundavdrag inte medges i inkomstslagetattnya

kapital, deklarationsskyldiga. ocksåDetta gäller de folkpensionärer harsom
inkomst kapital ändå inte kommer i inkomst motsvarandeav men som upp
folkpension plus måstepensionstillskott. Dessa få.däremot antas vara
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deklarationsskyl-mån ökning antaletundvikamöjligasteiFör att aven
avkastning skattemyn-sigdet endasti fall där rördiga bör, de somom

åsättaspå, deklaration.får taxering kunnakontrolluppgifter utandigheten
Även till70 § TL sändas dentaxeringsmeddelande enligtsådana fall böri

Ändringar föreslås åstadkomma detta.föri TLskattskyldige. att

Uppbörd26.1.2

skulle kunnapreliminär skattmedför,enhetliga tasDen skattesatsen att
betala imed vad den skall skattexaktmed belopp överensstämmerut som

och andraBankerreaförluster har.räntekostnader elleringasom
innehålla %åläggas 30 avkastningenkontrolluppgiftsskyldiga bör att av

oberoendefysiskpreliminär A-skatt när ärmottagaren av ompersonsom
För räntekostnaderB-skattsedel. dem hardenne har A- eller somen en

medpreliminärmedföra skattkommer dettareaförluster uteller att tasatt
Prelimi-skattemyndigheten.jämkning begärs hosinteför högt belopp om

då blirhand justeras. Detinkomster i förstaandra börnärskatteuttaget
vidSkattemyndighetenalltså omständighet förytterligare vägaatten

jämkning.beslut om
jämkningförskattskyldige enligt gällande reglerDen skall att av

ändåför myndighetensannolikt eller det skallpreliminär A-skatt göra
frånavvikaframstå preliminärasannolikt den skatten kommer attattsom

jämkning Dessa regler kanslutliga ingenmotsvarande skatt görs.om
skallbehållas. inkomst erläggaavkastningen hosOm utgör person somen

motsvarandeB-skatt debiteras med lägre belopp.i ställetB-skatt borde
B-beräkning preliminärskattskyldige det bör därför, vidOm begärden av

skattskyldige har betaladentill preliminär A-skattskatt, hänsyn atttas som
kommerFinns inga andra inkomsteravkastning enligt de reglerna.nya

ibeslut jämkningden lokala skattemyndighetensdock attatt utmynnaom
innehållas avkastning.visspreliminär skatt inte behöver

sådan, skattskyldigedet denUppbördslagens systematik ärär att som
inkomster. I börsärskilt angivna lagenpreliminär A-skatt förskall betala

också för inkomst kapital och bankerA-skatt skall betalas attatt avanges
på för vilka den skatt-m.fl. skatteavdrag utbetalningarskall verkställa

skyldige preliminär skatt.har betalaatt
får jämkningbeslutDen skattskyldige visa skattemyndighetens omupp

preliminärvill undvika skattför den utbetalar avkastning han attomsom
innehållaunderlåtainnehålls. skatt börFör utbetalaren inte skall attatt

skulle haför den skatteavdragetföreskrivas han skattatt ansvarar som
underlåtit Beträffandeskälig anledning draoch han attavsett utan av.som

från gällabörinbetalning och redovisning skatteavdrag räntor m.m.av
Enför inbetalning preliminär A-skatt.regler som av annansamma
dåmånaden18 i efter den,uppbördsdeklaration bör lämnas densenast

betalas in till länsskatte-skatteavdraget gjordes samtidigt med skattenatt
föreslås.till UBL 52-54 §§myndigheten. En hänvisning

framgår, innehållen preliminär A-uppgift37 § 2 TLAv att ommom.
I 8utdelning. böri kontrolluppgift beträffandeskatt skall mom.ges

Vidarekontrolluppgift förskall gälla förföreskrivas, detsamma räntor.att
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skattskyldigesuppgift denmåste obligatoriskt lämnablidet att om
preliminär-tillgodoräknasskall kunnaför rättatt personpersonnummer

skatten.
%uppgående 15 25till ochmellankupongskattDefinitiv källskatt eller

avkastning utländskavid utbetalninginnehålls i utlandetnormalt av
andravid utbetalningoftare räntaDetsamma sker alltaktier. av

också berättigad tillskattskyldigedenvärdepapper. Normaltutländska är
från Det sagda innebärsvensk skatt.utländskaför den skattenavräkning

frånkapitalinkomsterskattskyldig medbli,normala skulledet attatt en
skyldighandet föreskrevs,berättigad till jämkningutlandet att varomvore

sådana% utländskaSverige med 30preliminär skatt i ävenerläggaatt
sådant krångel Men hangivetvis inte önskvärt.Ettkapitalinkomster. är om

skulle detför dessa inkomsterskyldig preliminär skatterläggainte blir att
få avkastningutländsklikviditetssynpunkt änfördelaktigare atturvara

uppstå föreslåsskallFör inte denna effekt mottagarensvensk. attatt av
medpreliminär skattskyldig erläggaavkastning skallutländsk attvara

%.innehållits 30 Före-i utlandet ochmellanskillnaden vadmellan som
TL i lydelse37 § 4 bhänvisar till 1i uppbördslagenändringarslagna mom.

vilkafondkommissionärer hosoch198889:142. Valutabankerenligt prop.
förvaras ellerskallutländska värdepapperaktier andrautländska och

således inte hafår avdragen skatt och böruppgift i utlandetkontoföras om
någon svårighet skatteavdrag.verkställa rättatt

stadigvarandei riket ellerutdelningsberättigad inte bosatt härOm ären
enligt kupongskattelagenförvaringsbankVPC, förvaltare ochvistas här är

%innehålla utbetald30kupongskattskyldig1970:624 att av
Detpreliminär betalas.sådant naturligtvis inte skattI fall skallutdelning.

erhåller skattskyl-avkastning inte ärdeninte heller skebör när annansom
måstebedömning görasi Sverige. Sammadig inkomstenför avsom

måste således Om denhär.kupongskattelagen görasenligtutbetalaren
föreslagnaenligt depreliminärskatteavdragverkställahar att nusom

felaktiga uppgiftskattskyldigesgodtar denalltför lättvindigt attreglerna
bli ansvarig för skatteni Sverige kommer hanskattskyldighan inte attär

75 § UBL.enligt
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26.2 Reavinst vid försäljning aktierav m.m.

Vårt förslag: En skyldighet i deklarationen anskaffningskostnadatt uppge
för aktier och andra värdepapper bör införas. En skyldighet för dem som
har avräkningsnotorupprätta enligt lagenatt värdepappersmarknadenom

kontrolluppgifter beträffande köp försäljningaratt och företagitsavge som
anståfysiska bör tills de endast har mindre aktiein-av personer ettsom

ocksånehav skall beskattas för reavister enligt portföljmetoden. En ventil
såtillskapasbör felaktig avdragskvot inte medföratt materielltatten

oriktiga måstetaxeringsbeslut fattas.

26.2.1 Kontrolluppgifter

Införandet den s.k. portföljmetoden se avsnitt 20.5.3 innebärav att
anskaffningskostnaden för aktier årskall fastställas varje samtm.m.
förhållandet till marknadsvärdet åretsaktierna utgång.vid Detta
förhållande, den s.k. avdragskvoten, hur avdrag föravgör anskaff-stort
ningskostnader kommer medges vid beräkning reavinst vidattsom av

försäljning åreteventuell därpå.aktier underav
För taxeringen såledesbehöver i fortsättningen uppgift lämnas inte

åretsbara, innehavet utgångvid och försäljningsintäktersom nu, om om
ocksåvid avyttringar inköpskostnad årutan aktier förvärvas.vartom som

I gengäld slipper den skattskyldige vid försäljningstillfällenaatt uppge
någon anskaffningskostnad mångauppgift gånger kanen som vara-
komplicerad fram.att ta

Ur kontrollsynpunkt kan konstateras, den skattskyldiges uppgifteratt om
inköpskostnader gångna åretunder det oftast kan kontrolleras mot
börslistor. framgårAtt köp förekommit såvitt gäller avstämningsaktier i-
svenska bolag och utländska aktier depåförvaras i hos valutabanksom
eller fondkommissionär i regel kontrolluppgifter enligt 37 § 1av mom.-
4 TL ioch b lydelse enligt 198889: 142. Skulle anskaffningskostna-a prop.

framståden någotbesynnerlig såvis transaktionenär färsk godasom att
förutsättningar fåfinns fram avräkningsnota förfrågan.att en

Något direkt behov frånkontrolluppgifter VPC eller förvaltareatt iav
fortsättningen innehållaskall uppgifter likvider vid inköp försälj-ochom

uppstår såledesningar inte grund det föreslagna sättet beräknaattav
avdragsgillt anskaffningsvärde. Däremot sådanskulle utvidgaden
kontrolluppgiftsskyldighet beträffande fysiska medföra storapersoner
förenklingar följande skäl.av

Förslaget grundavdrag fråninte skall medgesatt inkomst kapitalav —
inkl. reavinster medför del skattskyldiga i dagatt inte behöveren som-

deklaration kommer behöva det. Dessutomatt göra kommeravge vissa
i dag kan förenklad självdeklaration om försäljningsintäkternasom avge

vid försäljning aktier understiger 0001 kr. eller, vid försäljningav nya av
två-årsaktier, 6 600 kr. behöva såallmän självdeklaration någonavge snart
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Om kontrolluppgiftsskyldigheten utvidgas till omfattaförsäljning skett. att
uppgifter försäljningsintäkter anskaffningskostnader dessaoch kanäven om

hålla sig till förenklade självdeklarationen. Dettaskattskyldiga den gäller
måsteockså skattskyldiga självdeklarationde i dag allmän endastsom avge

pågrund de har redovisa reavinst 000 6 6001änatt attav mer resp.
vid försäljning aktier i svenska avstämningsbolag. Skattskyldigakr. av som

sådanaaktier kontrolluppgiftinte andra där lämnas skulle kunnahar än
kontrolluppgiften med i förenklade självdeklara-godkänna kryss denett

Detta skulle dock inte gälla de fall där aktierna anskaffatstionen. genom
fång. föreslås dåbenefikt I tidigare anskaffningsvärdetdet skallatt tasett

överlåtaren fått sålttill det belopp skulle ha dra han hadesom av omupp
överlâtelsedagen, fåraktien med andra ord belopp dennesamma som

gåvaminska sitt anskaffningsvärde med. Vid förvärv ochgenom arv,
bodelning skulle skattemyndighetens kontrolluppgifter beträffande innehav

angåendejämförda med kontrolluppgifter anskaffningar avyttringaroch
den skattskyldiges uppgifterinte och skulle behöva inhämtas.stämma egna

diskuteratsDet har VPC skulle kunna lämna uppgifteratt som
möjliggjorde taxering enligt förenklad självdeklaration och servicesom en
till preliminäraaktieägarna beräkningar skattepliktig vinst ochgöra av
avdragskvot. En fördel, den reavinster skulle kunna redovisas iutöver att
förenklad självdeklaration, skulle aktieägarna redan i börjanattvara av
året fåVPC skulle information möjlighet förutseattgenom som gav

året.skatteeffekten vid försäljning under
En undersökning gjorts vilka förutsättningarhar de olika aktörernaav
aktie- och värdepappersmarknaderna har förse skattemyndigheternaatt

ifrågavarandemed uppgifter. Undersökningen har visat, VPC PMCochatt
för innehavarregistrering gottskrivning avkastningochsom svarar av av

aktier och andra värdepapper anledning informerainte har sig denatt om
Ävenenskilde köparens inköps- försäljningspriser.eller säljarens och om

likviderna för de olika kända för VPC ikommer detposterna att t.ex.vara
pappersfria kommer VPC inte ha kännedom vilkasystemet att om av

såltfondkommissionärernas kunder köpt eller och inte heller till vilketsom
fårPMC:s innebär uppgift enskildepris. den den kundensystem att om

endast i kodad form placerarombudet den denneoch äratt vetsom vem
PMCVad gäller dessutom märka, den i dag kanär sägasär. att att

förbereda företagens penningmarknad eftersom mindre handelsposteren
10-20 milj. intekr. kommer kunna hanteras i Manän att systemet.

visserligen utvidgning till lägst milj iplanerar 1 kr. ochposteren
framtiden kan komma till 100 000 kr. för breddaposter attman ner

så gå.marknaden intelängre kommerän attmen man
åläggasDen aktörerna skulle kunna skyldighet avlämnaattav som

såledeskontrolluppgift beträffande inköps- och försäljningslikvider inteär
registrerar innehavden den sköter handeln, dvs. fondkom-utansom som

missionären och plaoerarombudet det förvaltarregistreradeoch, gällernär
aktier, förvaltaren. Detsamma för obligationer integäller ochomsättssom
bara in emittenten. Enligt 1985:571 värdepappers-löses lagenav om
marknaden skall avräkningsnota viddessa köp och byte.upprättas av

såKontrolluppgiften blir uppgift skattskyldigesden ackumu-sägaatt om
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lerade avräkningsnotor.
frågaHärav följer det inte blir enstaka kontrolluppgifter medatt om

samlade uppgifter innehavet, utdelningen, inköpspriserna ochom
försäljningsintäkterna för alla VPC-papper eller mindrestörreutan ett
antal kontrolluppgifter beroende vilket fondkommissionärerantal den
skattskyldige anlita.valt att

måsteSkattemyndigheterna med ledning dessa kontrolluppgifter ochav
uppgifter i deklarationen beräkna reavinstförlust och den avdrags-nya

Detkvoten. har den skattskyldige kommer i ovisshetsvävasagts att att om
fårdet skattemässiga utfallet avyttring fram till dess uppgifthanattav en

något hållasin avdragskvot, avhjälpas VPCskulle skulle medom som om
sådan måste påpekas, någotuppgift. Här dock definitivt besked kanatten

finnas först i och med skattemyndighetens beslut, dvs. tidigast i juni. Den
skattskyldige har emellertid själv uppgifteralla han behöver för att egen
hand eller med hjälp sin bank beräkna sin avdragskvot redan denav- -

januari.1
övergångsbestämmelserna föreslåsI portföljmetoden inte förrän vidatt

årtaxeringen 1995 skall användas för beräkning skattepliktig reavinstav
föregående års utgångaktier den skattskyldige vid inte hade noteradeom

tillaktier marknadsvärde 50överstigande 000 kr. Detta innebärett att en
andel dem med utvidgad kontrolluppgiftskyldighet skullestor av som en

frånkunna klara sig skyldighet allmän självdeklaration underatt treavge
års övergångstid ändå såkommer behöva allmän självdeklarationatt avge

de har aktier. Man låtakan välja antingen detta medförasnart avyttrat att
införandet kontrolluppgiftsskyldighet beträffande avräkningsnotoratt av en

får anstå ändåunder denna sådantid eller införa skyldighetatt en
samtidigt med portföljmetoden för samla värdefulla erfarenheter innanatt
de endast har mindre aktieinnehav inskall i detett systemet.som nya

För ingåde aktier inte tänkta i aktieportföljenär skallattsom
anskaffningsvärdet vid beräkning reavinst i fortsättningen beräknas tillav
den genomsnittliga anskaffningskostnaden för det Såaktuella aktieslaget.

innehavet ökas skall den genomsnittliga anskaffningskostnadensnart
beräknas En skyldighet för den skattskyldige lämna uppgifternytt. att
till måsteunderlag för denna beräkning därför införas. Det inteär

föreslå någonmeningsfullt utformning dessaatt närmare regler.nu av
Detta kan ske sedan förslagen de förväntade ändringarna taxerings-om av
förfarandet tagit slutlig form.

26.2.2 Taxering

Avdragskvoten fastställas taxeringsårskall för varje beslut vidgenom
taxeringen. Beslutet bör överklagbart vilket taxeringsbeslutvara som som

då påverkarhelst och inte först det beräkningen såreavinst. Att börav en
fallet beror den skattskyldiges intresse kunna förutseattvara av

skattekonsekvenserna framtida försäljning. Beslut avdragskvotav en om
bör därför enligt 68 TL§ iantecknas skattelängden.

Så förvärv aktier eller försäljning skett densnart skattskyldigeärav
deklaration för avdragskvoten skall kunna fastställas.tvungen att attavge
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taxeringsnämnden räknakanaktieportföljen inte rörts, utHar däremot
såaktieinnehav. I fallkontrolluppgiftmed ledningavdragskvoten av om

få beslutadtaxeringsmeddelandeskattskyldigebör den som anger
avdragskvot.

års taxering skallavdragskvot vidFastställandet ett som varaav en
årsförhållande taxeringar i princip främmandetilli ärprejudiciellt senare

årsdet vissti dag utmärksbeskattningsförfarandet, ärför att ettavsom
exempelvis storlekenkraft, till följdvinner lagataxering ettavvaravsom

dåår då inte förlustenavdraget yrkas ochfastställs först detförlustavdrag
Även förhållan-till rad överväganden.uppstått. Detta anledning omenger

aktieportföljenmarknadsvärdetanskaffningsvärdet ochdet mellan anges
farans riktningligger det iskattsedeln form avdragskvoti attav en

åretundgår eftersom skatten detden skattskyldigefelaktigheter som
påverkas.inteskattsedeln avser

femårigemellertid föreslagitSkatteförenklingskommittén har en
Sannolikt deskattemyndigheternas beslut. kommeromprövningsperiod för

tiden.till inom denfelaktiga avdragskvoter kunnaflesta rättasatt
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