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överväganden27 Allmänna

tjänstinkomströrande av

Vårt sammanfattningförslag i27.1

tjänsthänföra till inkomstslagetför vadNuvarande principer är attsom
föreslår inkomstslaget tjänstbehålls ändringen,huvudsak. Vi dock deni att

sådana intedeomfatta inkomsterfortsättningen skalli atttrotsäven som,
undgåttfrån beskattning.enligt 19 § KL hittillsskattepliktundantagnaär

naturaförmåner till marknadsvärdetvärderingNuvarande princip om av
föreslårförmåner vi ändradekvarstår För vissaoförändrad.i huvudsak

kostförmånbilförmån, ochFörslaget omfattar bl.a.beskattningsregler.
lån.lågförräntadeförmån räntefria ellerav

föreslår för vissa försäkringarskattemässig behandlingändradVi somen
TGL,avtalsförsäkringarnaDet gäller de s.k.anknytning till tjänsten.har

jämställa med dessa.TFA anordningarAGB, AGS och är attsamt som
från kottplock-ochi vissa fall för inkomster bär-,Skattefriheten svamp-

ning slopas.
tillfälligforskare harför utländskaDe särskilda bestämmelserna som

Sverige slopas.anställning i
kostnader förutgifterPrincipen avdrag för är att somsom anseom

kvarstår oförändrad.fullgörande tjänstenav
föreslårfråga resekostnadsersättningar grund-I traktaments- ochom

privat- offentliganställda iFör det första skall ochläggande förändringar.
ersättningarnaDetta innebärfortsättningen behandlas sätt. attsamma

båda avdrag medges för vissaskattepliktiga för kategorierna ochblir att
principer för närvarandei följer deschablonbelopp huvudsak somsom

föreslås ändrade avdragsförut-För det andraför privatanställda.gäller
Ändringarna schablonmässigt bestämdastorlekensättningar. bl.a. avavser

Förskall bestämmas.den vanliga verksamhetsortenavdrag och hur
föreslåsendagsförrättningar inte medges. Vidarevid skall avdragkostnader

för bil iför dem haft kostnadersärskild avdragsschablon egensomen
tjänsten.

föreslår förVi betydelsefulla ändringar i de regler gäller kostnadersom
fråntillför och arbetsplatsen.resor

underhåll icke hemmavarande deRätten till avdrag för till barn och
ensamståendesärskilda skattereduktionerna för hemmamake och förs.k.

särskilda förMotsvarande de avdragen nedsattmed barn slopas. gäller
skatteförmåga existensminimum sjukdomskostna-grund ochav p.g.a.
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der. Vissa förändringar föreslås också beträffande skattereduktionen för
fackföreningsavgift.

Utgångspunkter27.2

Enligt våra direktiv har vi bl.a. till uppgift allmängöraatt översynen av
inkomstskattesystemet i de delar inte har direkt samband medsom
beskattningen näringsverksamhet. våraI ingåruppgifterav undersökaatt
möjligheterna behandla bl.a. skildaatt slag arbetsinkomster ochav
närliggande ersättningar i högreett sätt utsträckning föränsom
närvarande uppfyller kraven skattemässig neutralitet. Beträffande
principerna för neutral inkomstbeskattning hänvisar vi tillen kap. 5. Vi

ocksåhar förutsättningarnaprövaatt bredda skattebasenatt genom
begränsningar avdragsmöjligheterna.av

27.3 Avgränsningen inkomstslaget tjänstav m.m.

De nuvarande reglerna för inkomst tjänst finns i 31 34 §§ KL. I 31 §av -
vilka verksamheter skall hänförasanges till inkomstslaget. I 32som §

behandlas vad intäkt tjänstutgör och i 33 § regleras desom avdragsgillaav
kostnaderna. I 34 § återstårvadatt sedan avdrag frångjortsanges som
intäkterna, inkomstutgör tjänst.av

Enligt 18 § all till inkomstslaget tjänst hänförlig förvärvsverksam-anses
het, skattskyldig utövat, ävensom alla honomsom tillkommande till tjänst
hänförliga inkomstgivande rättigheter, förvärvskälla.som en

En inkomst skattepliktigär enligt KL den kan hänföras någottillom
inkomstslag förvärvskälla.utgörsamt De nuvarande inkomstslagenen i KL

jordbruksfastighet,är fastighet, rörelse, tjänst, tillfällig förvärvsverk-annan
samhet och kapital. Förslaget till skattereform innebär inkomstslagenatt
i framtiden begränsas till nämligen näringsverksamhet,tre, tjänst och
kapital.

Ytterligare förutsättning för skattepliktig inkomsten att skall föreligga,
inkomstenär inte frånatt undantagenär skatteplikt enligt 19 § KL.

Uppräkningen i den bestämmelsen skattefria inkomster utgörav en
blandning ståndpunkterprincipella och specialbestämmelserav för särskilda
betalningar. Till de förstnämnda undantagen hör familjerättsliga förvärv

gåvor.och Till specialbestämmelserna är närmast hänföra lotterivinster,att
belopp utfaller grund vissa försäkringar,som typer vissa periodiskaav av
understöd, stipendier social- och näringsbidrag.samt

I samband med KL:s tillkomst framhöll departementschefen prop.
1927:102 340 atts.

erfarenheten torde hava visat omöjligheten i skatteförfattningarnaatt
någongiva kort, uttömmande definition vad skallsom anses vara

skattepliktig inkomst, därest såsomicke vill inkomst beskattaman allt
vad huvudöver tillflyter den skattskyldige i penningar eller penningars
värde...
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såväl kommitténpå sakkunnigadeEnda sättutvägen att, somsynes vara
förvärvskällor,angivnahärflutit vissa ärintäkt, vilkengjort, stadga, att ur

någonhänföras tillicke kanintäkt,skattepliktig, följer, att avsomvarav
skatteplikt.underkastaddessa förvärvskällor, är

två räknashuvudkategorier inkomsterDet föreliggakan sägas somav
naturligtvis olikaförsta räknastjänst. För dettill inkomstslaget typer av

tillfälligt ellersig deanställningsinkomster dit, permanentär mervare av
tillfälligtemellertid skilda slagtjänst räknasslag. Till inkomst även avav

konstnärliglitterär ellervetenskaplig,bedriven verksamhet art,t.ex.av
tillfälliginkomstgivande verksamhettillfälliga uppdrag ochliksom avannan

underår tillfälliga verksamheter1955 beskattades dessaFram tillnatur.
Ändringen sammanhängde med detförvärvsverksamhet.inkomst tillfälligav

tjänstvid beräkningen inkomstschablonavdragetsamtidigt införda av av
ändring inkomstslaget1955:59. Efter denna kan1954:18SOU och prop.

erhållitsför inkomsterblivit uppsamlingsplatstjänst hasägas somen
grundläggandeuppfyller deprestation ochgrund utförd somav en

föremål inteinkomstbeskattning, kanbli förkriterierna för att sommen
framhållas intenågot detinkomstslag. Det kanhänföras till attannat

uppdragsförhållandenågot för inkomst skallföreliggabehöver tasatt en
frånsåledes kedjebrevs-inkomstertjänst, harunder inkomst t.ex.avupp

Hitinkomstslaget. räknastill beskattning undertagitsspel och hittelön upp
pristävlingsuppgifter,också förersättning löstaenligt praxis gott-t.ex.

isig till förfogandetill den ställteller ingörelse i kontanter natura som
räddat människor eller egendomreklamsyfte, belöningar personer som

ñsketävlingari fara, vinster i m.m.
återkommandevissa periodiskttjänst vidareTill inkomst räknasav

såsom och undan-periodiskt understödpension, livränta,inkomster
tagsförmåner.

det kangenerell uppsamlingspost,tjänst dock ingenInkomst är utanav
inkomstslag ochutanför befintligainkomster fallerförekomma som

blir skattefria.därigenomförvärvskällor och
inkomstslagetaktualiseras det gällergränsdragningsproblemDe närsom

inkomstslaget rörelse.avgränsningen det nuvarandefrämsttjänst gäller mot
också fråga avgränsningenfrågor iemellertidVissa uppkommer motom

Även tillfälligaförvärvsverksamhet.tillfällignuvarande inkomstslagetdet
vissa fall iför närvarande ibeskattasinkomster nämntssom nyss

så emellertid fordras,För skall kunna ske dettjänst.inkomstslaget att synes
Är frågafrån någon utförd prestation. detinkomsten härrör typatt omav

tillbrukar intäkten hänförasförsäljning frimärke,samlares ettt.ex. en av
förvärvsverksamhet.tillfällig

föreligga brukar det krävas, verksam-rörelse skallFör inkomst attatt av
Om detsjälvständighet vinstsyfte.varaktighet, ochkännetecknasheten av

från ibeskattasverksamhetenbrister i varaktigheten brukar överskott
förhållandet i vinstsyfte, saknarDet det bristatjänst. kaninkomstslaget att

frågan tjänst.inkomstinkomsten kan beskattasbetydelse för som avom
former,i varaktiga och självständigaOm emellertid hobby bedrivs menen

något påvisbart tillhänföras varkenvinstsyfte kan verksamhetenutan
in-Den faller inte heller in underinkomstslaget tjänst eller rörelse.
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Överskottkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. från sådanen
Åundgårverksamhet således för närvarande beskattning. andra sidan

medges inte avdrag för eventuellt underskott.
Även i vissa andra hänseenden leder nuvarande tillämpning till delen

resultat kan ståförefalla i mindre godsom överensstämmelse med kravet
neutral beskattning vad kanen arbetsinkomster. Detav som anses som

gäller främst vissa situationer där ersättning erhållits med anledningsom
någon undgåttverksamhet beskattning därförav det inteatt röraansetts

sig ersättning för utfört arbete.om

27.4 Principella frågaöverväganden i in-om
komstslaget tjänst och dess avgränsning

Vårt förslag: De nuvarande principerna för vad hänföraär tillattsom
inkomstslaget kvarstårtjänst i huvudsak oförändrade. föreslårVi dock en
viss utvidgning inkomstslaget. Inkomstslaget tjänst sådanbörav ges en
utformning det i framtiden omfattaratt alla ersättningar kansom anses
hänförliga till arbete eller prestationeget eller inkomstgivandeannan

bådeverksamhet varaktig och tillfällig En förutsättningav natur. för att
inkomsten skall hänföras till inkomstslaget tjänst är den inte befriadatt är
från skatt enligt 19 § KL eller någothänföraär tillatt inkomstslag.annat

En grundläggande metod för få neutralitet i denatt skattemässiga
behandlingen undersökaär möjligheternaatt slopa de särregleratt som
finns i skattesystemet för vissa inkomster. Härigenomtyper förenklasav
också skattereglerna betydligt. Särregler vårbör enligt mening belasta
skattesystemet endast det finns starka skäl talar förom att t.ex.som
lättnader i vissa hänseenden lämpligareär bygga in i skattereglernaatt än

åstadkomma åtgärderatt direkta från samhällets sida. Skattesys-genom
såkommertemet sannoliktsätt uppfattas mindreatt orättvist änsom

vad ibland kan fallet.som nu vara
Som redovisats i föregåendedet finns tvådet huvudkategorier av

inkomster räknas till inkomstslaget tjänst. såledesHit hörsom i första hand
skilda slag anställningsinkomster. Till tjänst hänförsav vidare tillfälligt
bedriven verksamhet Ävenvetenskapligt.ex. eller litterärav art. annan
inkomstgivande verksamhet tillfällig räknas hit.naturav

Med den nuvarande utformningen kan det emellertid förekomma arbets-
inkomster de intetrots skattebefriadeatt är enligtsom, 19 undgår
beskattning grund de faller utanföratt befintliga inkomstslag.av Till
dessa hör överskottt.ex. hobbyverksamhet bådebedrivsav självstän-som
digt och varaktigt, påvisbart vinstsyfte. Det framstårutanmen bristsom en

sådana undgåröverskottatt beskattning, medan verksamheter bedrivssom
kanske tillfälligtett hänförssätt till skattepliktig inkomstmer tjänst.av
Inkomstslaget bör därför sådan form överskottatten ävenav mer
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påvisbartvaraktiga vinstsyfte omfattas.hobbyverksamheter utan
i praxis bedömts skattefria ersättning vidAndra inkomster ärsom

prestationinlösen fornfynd, vissa belöningar för utfört arbete eller somav
för räkning prestationen utförtslämnas denänav annan vars om

belöningen inte i förväg eller varit förutsatt ochutlovats t.ex.annars
engångsbelopp underhåll.efterlevande ersättning för mistattill som avser

skadestånd intefall i blickpunkten kanAndra kommer ärsom som
någonhänföras till förvärvskälla, stipendier och liknande ersättningar som

någotutgått innebärainte periodiskt eller inte bedömts arbeteattsom
utförts för utgivarens räkning.

frånfall neutralitetssyn-Det kan emellertid finnas andra detäven som
sig befogat hänföra till inkomstslaget tjänst. Vi därförpunkt ter att anser

sådanfinns inkomstslagetdet skäl allmänt sättatt att ett mer ge en
utformning det i grad i dag fungerar allmänhögre änatt som en uppsam-
lingsplats för vissa inkomster.

vår sådanEnligt mening det naturligt inkomstslaget tjänstär att ge en
utformning i framtiden omfatta ersättningardet kommer allaatt att som
någon får prestation integrund eller verksamhet och är attav egen som

sådanhänföra till inkomst kapital näringsverksamhet. Medellerav en
sådana engångsbeloppavgränsning tillkommer belopp t.ex.som avser

underhållefterlevande för mistat inte heller i fortsättningen omfattasatt
sådanainkomstslaget tjänst. Däremot bör fall i hittillsvarande praxisav som

bedömts skattefria omfattas, under förutsättning det sigrörtatt om
någon såledesersättning för prestation. Sammantaget bör neutralitets-av

inkomstslaget tjänst utvidgas till omfatta ersättningarskäl alla kanatt som
måhänförliga till arbete eller prestation vilket slag det änegetanses av

vara.
frågaI den utformningen 31 § KL hänvisar tillnärmareom av

specialmotiveringen.

27.5 Intäkter i inkomstslaget tjänst

De finnsbestämmelserna vad intäkt tjänst i 32närmare utgörom som av
§ 1 4 KL i anvisningarna.samtmom.-

grundläggande betydelse iAv bestämmelserna 32 § 1 förstaär mom.
tillstycket a, stadgar, intäkt tjänst hänförs avlöning, arvode,attsom av

förmåntraktamente, sportler och i bostad eller annatannan pengar, som
utgått för tjänsten.

uppnåsOm arbetsinkomstbeskattningneutral skall krävs allaatt atten
ersättningar för utförda arbetsprestationer beskattas likformigt,typer av

utgår.i vilken form ersättningen Detta kräver intäkterna kanoavsett att
beräknas deras verkliga För olikavärde.sättett motsvarar typersom av

uppstårkontantersättningar naturligtvisdetta inget problem. Normaltär
några svårigheterinte heller vad gäller periodiseringen intäkten. Härav

gäller kontantprincipen. Viss finnsoklarhet dock beträffande hur s.k.
årsskiftesbetalningar föreslårskall bedömas. Vi vissa förändringar,här
vilket redogjort för i avsnitt 15.7.
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Det finns områdeemellertid viktigt där beräkningen intäkten kanett av
innebära svårigheter,betydande nämligen naturaförmåner.olika former av
l praktiken påtagligtorde ofta olika skäl sådanaundervärderingav en av
förmåner frånske, vilket tillleder awikelser inkomstbeskattning.neutralen
Vi kommer i följande avsnitt framlägga förslag till förändringaratt
naturaförmånsområdet uppnåi syfte här likformig beskattning.att en mer

frånAndra avvikelser neutral inkomstbeskattning intäktssidanberören som
inkomst tjänst skattefriheten för frånär kostnadsersättningar ochav av stat

kommun den skattemässiga behandlingen vissasamt s.k. avtalsförsäk-av
ringar. föreslårHär vi i det följande grundläggande förändringar.

Beträffande huvudprinciperna för inkomstberäkningen i inkomstslaget
tjänst vi dock det inte finns någraanledning företaatt ändringar.anser att

Avdrag27.6 i inkomstslaget tjänst

ingår vårtDet i uppdrag genomgånggöra nuvarandeatt avdragsmöj-en av
ligheter och vilka begränsningar Såpröva kan avdraggöras.som som
möjligt bör förekomma.

fårVilka avdrag i 33 § jämtegöras anvisningar. Regeln skallsom anges
bakgrund avdragsförbudet förmot personliga levnadskostnader ises av

får20 § KL. Avdrag förgöras samtliga utgifter är attsom anse som
kostnader för fullgörande tjänsten, inte särskild ersättning ärav om som
skattefri har lämnats.

Vi har företagit allmän omprövning förutsättningarna för olikaen av
avdrag i inkomstslaget tjänst och kommer i följande föreslåavsnitt att
ändringar i syfte åt avdragsmöjligheterna. Dettaatt strama gäller
traktamentsbeskattningsområdet, mellan bostad och arbetsplats ochresor

med bil i tjänsten. Skälen härför åstadkommabl.a.är förenk-resor att
lingar ioch de fall måsteschablonregler tillämpas,att, förebygga avdragatt
medges med högre belopp vadän den verkliga fördyringen.motsvararsom

Den hittillsvarande grundprincipen avdrag skall medges för utgifteratt
är kostnader för fullgörandeatt tjänsten kvarstårsom anse som av

oförändrad. I vissa delar det dock angelägetär klarareatt gränsenange
mellan personliga levnadskostnader och kostnader för tjänsten. Detta bör
komma till uttryck bl.a. vid behandlingen olika kostnadsersättningar.av
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Beskattningsåtgärder vissaför28

naturaförmåner

28.1 Inledning

naturaförmåner. Enbeskattningsreglerna för vissaI kapitel behandlasdetta
utgångspunkt våra del beskattningsregler-för förslag i dennaallmän är, att

så skattemässigt lönsamtdet inte skallbör utformas att utgeattna vara
naturaförmåner ii stället för Vi har utvecklat dettakontant lön. närmare

Även anledning undersökabasbreddningssynpunkt finnskap. att omur
reglerna bör skärpas.

värderingsprin-Vi det finns skäl kompletterahar övervägt att t.ex.om
förmåner arbetsgivarens kostnad,ciperna värderas tillmed regel atten om

Några grundläggande ändringaröverstiger marknadsvärdet.dennaom
föreslås emellertid inte i dessa avseenden.

kostförmån,fråga bilförmån,föreslås punktåtgärder iDäremot om
lån.förmån lågförräntadereseförmåner Vidareräntefria elleroch av

föreslås införs600-kronorsregeln slopas och reglerden s.k. attatt nya om
värderingen konvertibla skuldebrev m.m.av

i gällande28.2 Huvuddragen rätt

SFS 1987:13031987 prop. 198788:52, SkU rskr. 96,Under hösten
förriksdagen vissa ändringar i bl.a. beskattningsreglernam.fl. beslutade

naturaförmåner i följande.i Beslutet innebar huvudsakallmänhet.
två naturaförmånerFörmånerna in kategorier, skattepliktiga ochdelades i

personalvårdsförmåner. Till kategorinskattefria den hör t.ex.senare
Övriga naturaförmånertrivselförmåner i princippersonalrabatter.och är

förmånfinns fri hälso- ochskattepliktiga. Vissa undantag dock, t.ex. av
sjukvård gåvor inne-vissa förutsättningar. Riksdagsbeslutetoch under

Den tidigarefattade allmän värderingsreglerna.även översynen av
naturaförmåner kvarstårtill marknadsvärdetgrundsatsen bör värderasatt

oförändrad.
personalvårdsförmånerKännetecknande för de inte avseddaär äratt att

för utfört i led idirekt vederlag arbete stället ärett utan ettvara ar-
personalvård. trivselförmånerbetsgivarens Hit arbetsplatsenhör t.ex.

och personalrabatter i arbetsgivarens utbud och tjänster.varorav
Förmåner utanför medlämnas arbetsplatsen och betalas t.ex.som som

personalvårdsförmån.inte Motionsmöjligheterkupong räknas normalt som

2-RINK 3
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utanför arbetsplatsen dock under vissa förutsättningaranses som
personalvård. personalvårdsförmånernaFör gäller de skattefria hosäratt
den anställde fåroch arbetsgivaren avdrag för sinaatt kostnader.
Naturaförmåner inte inryms under personalvårdbegreppet ärsom
skattepliktiga. Undantag förmångäller dock för tandvårdfri sjuk- ochav

företagshälsovård. förmånerDessa alltsåsamt skattefria,är med den
inskränkningen tandvårdpatientavgifter vid medföratt skatteplikt, om
avgiften frågabetalas arbetsgivaren. I arbetsgivarens föravdragsrättav om
kostnader naturaförmånerför i allmänhet gäller i princip avdragatt
medges fullt Endast för kostnader iut. huvudsak sjuk- ochsom avser
hälsovård sjukvårdsinrättningprivat vissaeller speciella fall av
företagshälsovård och rehabilitering avdragsförbud.gäller

Som principallmän för värderingen naturaförmånerskattepliktigaav
gäller dessa vid beskattningen skall tillatt pris marknadsvär-upptas ortens
det. För de vanligt förekommande bilförmånerna förmånoch för friav
eller subventionerad kost gäller dock vissa schablonregler.

Ett särskilt undantag finns för förmånereljest skattepliktiga vars
årsammanlagda värde inte överstiger sådana600 kr. Ianställd. fallper per

förmånernabetraktas personalvård och beskattas inte. Undantagetsom
förmånerintegäller värderas enligt åtnjutsschablon, eller utanförsom som

arbetsplatsen betalning med kupong ellermot motsvarande. Skattefriheten
har motiverats sådanmed regel skulle underlätta föratt arbetsgivarenen

dra mellan skattefri personalvårdgränsenatt och skattepliktiga naturaför-
måner.

De reglerna innebär preliminär A-skatt skall betalas föratt samtliganya
naturaförmånerskattepliktiga och de beläggs med socialavgifter.att

Arbetsgivaren skall vidare i kontrolluppgift inte bara naturaför-ange om en
mån utgåtthar dessäven värde.utan

28.3 Personalvårdsförmåner

Vårt förslag: De förutsättningar för närvarande gäller försom att en
förmån skall kunna hänföras till personalvårdskattefri ändras inte.

Gällande rätt

De regler gäller fr.o.m. inkomstâret 1988 preciseringutgör isom en
förhållande till tidigare de krav skall uppfyllda förav attsom vara en
naturaförmån skall kunna hänföras personalvård.till skattefri Bestämmel-

finns i 32 § 3 med exemplifiering i punkt 3 b anvisningar-serna e mom., av
till lagrum i KL.na samma
Själva grundvalen för förmånenskattefriheten framstårväsentligenär att

led i personalvårdandearbetsgivarens åtgärder.ett Isom samband med de
reglernas tillkomst anförde statsrådetföredragande prop. 198788:52nya
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personalvårdsförmåner angivnaborde deni princip baraäven att ansessom
anställdaförmåner deförutsättning de tillkommerunder atttypen av

åtgärderfrågaEtt det skallkravarbetsplatsen. är attannat somvara om
verksamhet detutgår på den ärsedvänja inom det yrke ellergrund av

personalvårds-fråga detta vad kanInnebörden är att som vara enavom.
bedömningförmån medförinte naturligenspeciell arbetsplats sammaen

åtnjutsden anställda i allmänhet.avom
omständigheter-detspecialmotiveringen till de reglernaI sägs att avnya

personalvårdsförmån.framgå, frågaskall detklart äratt om enna

Överväganden

personalvårdsförmån förmåner inteEnligt med ärlagtexten ettsomavses
åtgärder avsedda skapaför utförtdirekt vederlag arbete ärär attutan som

utgår sedvänjagrundliknande ellertrivsel i arbetet eller avsom annars
frågaden verksamhet detinom det yrke eller är om.

gälldemed vadDessa kriterier torde i huvudsak överensstämma som
föreslåanledningför närvarande finnastidigare. Det interedan attsynes

några riksdagen.avgränsningar nyligen beslutatsingrepp i de avsom
det första ledet i bestämmelsenMöjligen diskuteras ärkan t.ex.om

så,formulerat. I praktiken dettillräckligt restriktivt kan gränsernaattvara
åtgärder avsedda skapavederlag för arbete ochmellan vad är attsom

Vidare diskuteras detliknande ganska flytande. kantrivsel eller är om
frågaframhålla enklarefinns anledning särskilt det böratt att vara om

åtgärder.
såledesfrågai kanDe justeringar skulle kunna komma attvarasom
framhållandeuppenbarhetsrekvisit möjligenochöverväga ettt.ex. ett av

personalvårdsavgränsningen.åtgärder vadMot bakgrundenklare i av som
exemplifieringen i anvisningar-nuvarande reglers tillkomst ochuttalats vid

justeringarliknandetill 32 § KL kan dock värdet dessa elleravna
områdetifrågasättas. anledningDen framtida utvecklingen kan dock ge

till uppstramningar.dennat.ex. typ av

Värderingsfrågorna28.4

kvarstårVårt förslag: värdering till marknadsvärdetGrundprincipen om
oförändrad.

naturaförmåner värderas till pris ellerskattepliktiga skall regel ortenssom
ytterligare för hurmarknadsvärdet, 42 § KL. I det lagrummet finns regler

förmåner. frekventavärderingen vissa För delskall ske merav en
förmåner, bilförmån, finns schabloniserade värderingsregler.ochkostt.ex.

frågan värderingsmetoder förI 5 vi behandlat alternativakap. har om
naturaförmåner. framhållitSom i avsnittet den nuvarande regelndet är
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marknadsmässig värdering problematisk i olika avseendenom och medför
mångai fall i påtagligpraktiken undervärdering förmånen.en av

Även de alternativa metoder skulle kunna tänkbara ärsom vara
emellertid behäftade med allvarliga nackdelar olika slag. Reglerav om
avdragsbegränsningar för arbetsgivaren drabbar inte ochstatex.
kommun och andra inte skattskyldigaär i Sverige och kan därigenomsom
medföra skattemässiga olikformigheter. förmånerAtt värdera till beloppett

arbetsgivarens förmånenkostnadermotsvarar för ocksåsom upphovger
till beräkningssvårigheter, bl.a. vad gäller kapitalkostnader och för
förmåner med inslagett avsevärt användning. Arbetsgivarensav gemensam
kostnad kan vidare i påtagligtvissa fall understiga marknadsvärdet, ex.
vid utnyttjandet eljest platser i flygplan.tommaav ett

Mot bakgrund härav har för föreslå någonintestannat förändringatt
den grundläggande iregeln 42 § KL värdering naturaförmåner.av om av

Det finns emellertid anledning understryka, det föratt likformigatt att en
arbetsinkomstbeskattning uppnås,skall kunna viktigt,är vidatt man
tillämpning de nuvarande reglerna inte företar alltför försiktigav en
värdering verkligen eftersträvar åsätta förmånenutan värdeatt ett som

det verkliga marknadsvärdet.motsvarar Vi vill i detta ocksåsammanhanget
erinra vad anfört i kap. 5 företagets kostnaderom för olikaattom
förmåner med mångaäven nuvarande regler i fall kommer ligga tillatt
grund för värderingen.

28.5 Vissa särskilda naturaförmåner

Bilförmån28.5.1

Vårt förslag: Förmån fri bil inte åräldreär än värderas till 30 %av tresom
nybilspriset åreti slutet beskattningsåretföre årsmodellförav av senaste
förmånsbilen. Motsvarande uppjustering förav görs äldre modeller.

Gällande rätt

Reglerna för värdering bilförmån finns i punkt 2 anvisningarna tillav av
42 KL§ och trädde i kraft den januari1 1987 prop. 198687:46, SkU
rskr. 73, SFS 1986:1199. I samband med den regleringennya av
naturaförmåner i allmänhet hösten 1987 gjordes bl.a. vissa redaktionella
ändringar i 42 § KL och i anvisningarna.

Enligt nuvarande ordning gäller i huvudsak följande.

Värdet bilförmån %22är priset årsmodellförav senasteav av
förmånsbilen.
Är förmånsbilens årsmodell åräldre förmånensän skall värdetre
nedsättas till 18 %.
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År förmånenförmånsbilens årsmodell år äldre värdeteller skallsex av
85 %till 18 %nedsättas uppskattat nybilspris, baseratett avav

nybilspriset för bilarna.de vanligast förekommande
nyttjandetOm den skattskyldige drivmedel för det privatabekostar allt

förmånsvärdetförmånsbilen medskall för nedsättasprocentsatsenav
fyra.

situationer, förVidare finns särskilda för del speciellaregler t.ex.en
åretförmån åtnjutits för företagsledare iextrautrustning, del ochsom av

uppåtfåmansföretag. förmånsvärdet fårSlutligen jämkas ellergäller att
nedåt, finns synnerligadet skäl.om

Det schabloniserat det tidigare, bl.a.änärsystemet gavnya sommer
angåendefrämst den privataupphov till inte obetydligt antal tvister,ett

Ettkörsträckans längd, mellan enskilda och skattemyndigheterna. av
värderingsreglerna försyftena bakom de reglerna bl.a. attnya var anpassa

bilförmån till den förenklade självdeklarationen.
nivånBeträffande den nuvarande schablonen kan följande nämnas.

De reglerna grundades promemoria arbetsgruppbl.a. avnya en en
1986:9. föresloginom finansdepartementet, Ds Fi Arbetsgruppen att

förmånsvärdet %till 30 nybilsprisetför modeller skulle bestämmasnya av
årsmodell år. Nivån% nybilspriset för bil äldre byggdeoch 24 än treav av

förhållandet årliga förbl.a. det den genomsnittliga körsträckanatt
tillpersonbilar i allmänhet i riket enligt tillgänglig statistik beräknats

från500 mil. Efter kritik del remissinstanser ändrades den1närmare en
nivån %.föreslagna i 198687:46 till 22 18 Vid remissbehand-prop. resp.

bilförmånshavarelingen framhölls bl.a. den tidigare kunnatatt som
tillgodoräkna sig relativt avdrag för mellan bostad och arbete,stora resor

i övrigt inte utnyttjar bilen i utsträckning privat, skullestörremen som
oväsentlig skatteskärpningkomma drabbas inte arbets-att av en om

frågaförslag genomfördes. I privata längdden körsträckansgruppens om
redovisades vid remissbehandlingen SIFO-undersökning enligtbl.a. en

förmånshavaren årligen, 600vilken i genomsnitt kör 1 200 mil privat varav
mil bostadmellan och arbete.

beskattningsnivånDen för sammanvägningnuvarande uttryckär ett en
beskattningsnivånvärdet dispositionsrätten i tidigare ochsig, denav av

bilförmånshavareför för förvärdet den slopade avdragsrätten kostnaderav
mellan bostad och arbetsplats.resor

överväganden och förslag

framgårbilförmånBeskattningsreglerna för förredogörelsenär som av
gällande ordning schabloniserade. I ligger den i detschablonens natur att
enskilda fallet ofta inte verkliga Effektendet värdet.motsvarar av en

mångaschablonregel detta slag kan dock i fall systematiskav vara en
såundervärdering. Det sannolikt ofta endast skattskyldiga fördeär att

bilförmån.vilka schablonregeln innebär fördel, väljer skaffa sigatten
Det har hävdats i debatten, de nuvarande medför väsentligareglernaatt

lågafördelar för bilar med anskaffningskostnader och reglerna överatt
huvud inte beaktar variationerna hos bilarnas milbundna kostnader,taget
såsom värdeminskning.t.ex.
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I samband med de reglernas tillkomst uttalade departementschefennya
prop. 198687:46 nybilspriset i föroch sig inteatt utgjorde exakten
mätmetod för kostnaderna för bilinnehav. De variationer finns i visssom
utsträckning mellan nybilspris och milbundna kostnader kunde emellertid

såinte vid schablonbeskattningstora att relaterad tillanses vara man en
den genomsnittlige bilinnehavarens utgå frånkostnader inte kan värdetatt

köra visst antal milatt med bil kanett uppskattas till given andelav en en
bilens nyanskaffningspris.av
Den nuvarande grundprincipen för värderingen vårbör enligt mening

bibehållas. Mot bakgrund vad tidigare årligberörts privatav som om
körsträcka och den nuvarande schablonen bör ändring beskatt-en av
ningsnivån Ettövervägas. skäl motiverar nivåändrad deärsom en
avdragsbegränsningar föreslås för mellan bostad och arbetet.som resor
Dessa begränsningar berör inte den bilförmån.har föreslårVi därförsom

för bilar höjs. nivåatt En lämpligprocentsatsen %därvid 30ärnya av
nybilspriset. För bilar åräldreär börän tre bestämmassom procentsatsen
till 24. För årbilar eller äldre förmånenär bör värdet nedsättassom sex av
till 24 % uppskattat nybilspris enligtett de principer gäller förav som
närvarande. De föreslagna sänkta skattesatserna leder denav oss trots
höjda värdenivån till oförändrat och iblandett lägre skatteuttag för
bilförmånshavare.

Enligt de nuvarande reglerna skall till nybilspriset i förekommande fall
läggas anskaffningskostnaden för extrautrustning måni den den överstiger

Några20 000 kr. skäl utvidga de undantagatt för närvarande finnssom
för viss utrustning ellertyp ändra beloppsgränsenatt kan inteav anses
föreligga.

Den föreslagna värderingsregeln i likhetär med den nuvarande
schabloniserad. Ett huvudsyftena med regeln denär skall enkelav att vara

använda. Detatt nuvarande medger förmånsvärdet fårjämkas,systemet att
det föreligger Såsynnerliga skäl. kan fallet,om absolutt.ex. ettvara om

hinder förmånsbilennyttja råttatt under betydande tidsrymd elleren mer
bilens beskaffenhet sådanvarit jämkningom motiverad.att är En annan

situation kan det enligt schablon fastställdaatt värdet för bilar äldrevara
år frånän awikeravsevärt den förmånensverkliga värde.sex

En generell utvidgning jämkningsregeln till fallmer därattav t.ex.avse
förmånshavarens utnyttjande frånawiker den körsträcka schablonen
bygger skulle omintetgöra de förenklingsvinster huvud-är ettsom av
syftena med värderingsregeln. Tillämpningssvårigheter, tvister och en
återgång någottill liknar tidigare skulle sannolikt bli följden.som system
Mot bakgrund det grundläggande syftet med schablonregelnav inteär
beredda förorda utvidgningaratt jämkningsmöjligheterna.av
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Kostförmån28.5.2

kostförmån genomsnittspriset i riketVårt skallförslag: Värdet motsvaraav
måltidFörmånsvärdet för frilunchmåltid beskaffenhet.för normal enav

genomsnittspriset.lika medmiddag skalllunch ellerdagen varaom
genomsnittspriset.250 %Förmånsvärdet lika medfri kosthelt är avav

Gällande rätt
målmåltid bestående lunchförmånsvärdet dagenfriF.n. ettär av omav

lunchmåltidi riket för% genomsnittsprisetmiddag 60eller avenav
% nämndaFörmånsvärdet 150helt fri kostbeskaffenhet. ärnormal avav

genomsnittspris.
måltid måltid subventioneradFår fri ellerden skattskyldige genom

måltidförkupongvärdetvärderingsregler,gäller inte dessakupong enom
uppåt till hela krontalavrundatgenomsnittspriset närmastöverstiger

till 42 § KL.3 anvisningarnapunkt av
densubventionerad infördesfri kostför värdering ellerDessa regler av

ivadvärderingsreglernadockjanuari 1988. I1 settstort motsvarar som
tidigare i principRiksskatteverket hadetidigare.tillämpningen gällde redan

årligt statistiska central-värde efter förslagfria framhänder ettatt ta av
genomsnittskon-då sigbyrån. användes grundade bl.a.Den metod som

råvaror Detandra kostnader iindivid ochsumtionen t.ex. processen.avper
säkrareprisinsamlingar, vilketi ställetbygger ettsystemet anses genya

värderingsunderlag.
inkomståretmåltid uppgårförmånsvärdet förförskattepliktigaDet en

genomsnittspriset.således %6050 vilket1989 till 22 kr. utgöröre, av
kostförmånuppgår kan56 25 Värdettill kr.Värdet för helt fri kost öre. av

uppåt nedåt, synnerliga skäl.finnsdetjämkas eller om

överväganden förslagoch

värderingsregelnframgår gällande ordningredogörelsen för ärSom av
så, förmånsvärdet faktiska värdetunderstiger detavsiktligt utformad att

jfr.måltider. personalsociala skälmotiverats medDetta harför prop.
198788:52.

från beskattning.neutralVärderingsreglerna utgör ett avsteg en
löneförmåner föranledaMålsättningen beskattning börlikformig attavom

genomsnittspriset förkostförmån lika medfortsättningen värderasi en
förmånsvärdet börfri innebär dettanormallunch. För helt kost att

% genomsnittspriset.till 250bestämmas av
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28.5.3 Reseförmâner

Vårt förslag: Skattefriheten slopas för reseförmåner utgår till anställdasom
trañk-i resebyråföretag.eller

Gällande rätt

Enligt nuvarande ordning gäller huvudregel förmån frisom att ärav resa
skattepliktig punkt 3 anvisningarna till 32 § KL. åtnjutitsHarav resan
grund anställning eller särskilt uppdragav denär emellertid skattefri
punkt 8 anvisningarna till 32 § KL. En förutsättningav dockär att resan

utgåttinte har direkt ersättning för kontant lön. Bestämmelsensom en har
visserligen enligt ordalydelsen vidare tillämpningsområde,ett har imen
praktiken begränsats till gälla i huvudsak föratt anställda i trafik- och
reseföretag. Fria och subventionerade för anställda i trafikföretagresor

SJ och SASt.ex. beskattas alltså inte.som
Skattefriheten, tidigare i praktiken åtnjutaskunnatsom vidareav en

begränsadeskrets, den 1 januari 1988 till reseförmåner utgår till densom
anställde, dennes make eller sambo år.och barn under 18

När det gäller beskattningsfrågan sådan åberopades i förarbetenasom
årstill 1988 regler bl.a. det för reseförmåneratt till anställda i trafik- och

resebyråföretag många gånger råder svårigheter fråganistora om
skattepliktig förmån föreligger såioch fall till vilket värde. Vidare skulle

mycket omfattande kontrollapparat Ävenen krävas hos arbetsgivaren. vid
schabloniseratett skulle inte ifrånsystem komma bedömningar iman

enskilda fall. påpekadesDet också det ibland kunde finnasatt ett
arbetsgivarintresse den anställde företaratt vissa förav att t.ex.resor

lära känna övervägandenärmare verksamheten. ansågsskäl tala mot att
i samband med den regleringen naturaförmåner i allmänhetnya införaav
skatteplikt för reseförmåner för anställda inom trafik- resebyråföretag.och

överväganden och förslag

Skattefriheten för reseförmåner för anställda i trafik- och reseföretag utgör
från kravetett avsteg likformig och neutral beskattning. Skattefriheten

bör därför omprövas.
Vi medvetnaär det i enskilda fallatt kan finnas svårigheterom delen
avgöra, reseförmånatt förom anställden tillhör den angivnaen som

kategorin, är bedömaatt skattepliktig såoch i fall till vilketsom värde. Det
också någonär givet formatt kontrollsystem behövs hos arbetsgivaren.av

Dessa förhållanden kan emellertid någoninte i avgörande utsträckning
speciella för trafikföretag,anses Någotutan är generell i grundennatur.av

sakligt motiv för Skattefriheten finns knappast heller. Det såledesfinns inte
någon motsvarighet för anställda i allmänhet till denna skattefrihet. Istället
gäller den allmänna regeln, sedvanliga rabatteratt vid inköp ochav varor
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skattefriingår ordinarie utbud, utgöri arbetsgivarenstjänster som
personalvård.

reseför-föreslår förskattefrihetenvianfördaMot bakgrund det attav
för bedöm-Till grundreseföretagmåner slopas.till anställda i trañk- och

inte, börskattepliktig ellerföretagenningen är att anse somresaav om en
tillhänföraprinciper. Resorskatterättsliga ärgälla vanliga att resorsom

någonsåledes beskattning hosinte utlösatjänsten kanför fullgörande av
förmån, deskattepliktig bör bl.a.fallden anställde. I det utgör enen resa

vid värderingen.för färden beaktasvillkorennärmare
geografiskareglervår skältalar principiellaEnligt mening mot om
skattefrihetantalvisst högstaskattefrihet förfrizoner eller t.ex. resor.om

alltså sedvanlig personal-reseförmåner i fortsättningen baraför bör avse
rabatt.

lånlågförräntadeFörmån räntefria eller28.5.4 av

räntefria ellerräntetillägg förVårt förslag: De särskilda reglerna om
Förmånenlån från i ställetlågförräntade arbetsgivare börslopas. tas upp

Visocialavgifter.medtjänst och beläggastill beskattning i inkomstslaget
får enligtförmånen drasföreslår svarande beloppvidare att ett mot av

avdrag för räntekostnader.reglerallmänna om

Gällande rätt
erhållauppdragsgivaresin arbetsgivare ellerskattskyldigEn kan genom
under-lågförräntade lån. erlagdaOm den faktiskt räntanräntefria eller

förmån tjänst.skattepliktig intäktdenna intestiger sedvanlig utgörränta av
riksskatteverket.enligt anvisningarräntetillägg beräknasIstället skall ett av

erlagdpåförs skillnaden mellanmotsvarandemed beloppRäntetillägget ett
underlagetvid beräkningenenbartsedvanlig och beaktasochränta ränta av

RSV:senligtSIL. Sedvanlig§ 6för tilläggsbelopp 10 ränta utgörmom.
diskonto vidriksbankensdet lägstaanvisningar ränta motsvarar avsomen

tvåårets ingång utgång Räntetillägg barakommerplus procentenheter.och
enligt RSV:sfråga understiger sedvanligerlagda räntai den räntanom

Förmånen kontroll-skall2 000 kr.anvisningar med upptasänmer
ränteförmånen 000 kr.överstiger 2uppgift, om

lånlågförräntade infördesräntetillägg för räntefria ellerReglerna om
år 1982. Reglerna harskattereformenursprungligen i samband med

undergått lydelse i SFSsin nuvarandevissa ändringar och harsedermera
1986:508.

frånmotivuttalanden tillkomstenbakgrund vissaSom kanallmän
RÅ 206praxis 1977 Aa198182:197. Enligtredovisas prop. anses

någonlån från anställd inte innebäraarbetsgivare tillräntefritt enen
Förmånen ingår förförmån. i underlagetinte hellerskattepliktig ar-

skattskyldiga med inkomsterRäntefriheten för överbetsgivaravgifter. kan
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den s.k. brytpunkten upphov till klar skatteförmån. Mot bakgrundge en
svårigheterbl.a. frågai socialavgifter ansåg departementschefenav om att

frånförslag Brottsförebyggandeett rådet lånräntefria skulleattom
jämställas måstemed frångås.lön I stället föreslogs regler stod i direktsom
samband med de avdragsbegränsningar infördes vid skattereformen.som

överväganden och förslag

Förmån lågförräntaderäntefria eller lån till förmånstypav sinär art en
har naturlig anknytning till sådantjänsten. En förmånsom bör därför
vårenligt mening hänföras till inkomst såtjänst. För ocksåsker talarattav

den omständigheten, ränteförmåner i likhetatt med andra skattepliktiga
naturaförmåner bör bilda underlag for socialavgifter. Generell lagstiftning

sådan innebörd har frånmed verkan denav 1 januari 1988 införts för
skattepliktiga förmåner i allmänhet. Mot den bakgrunden bör de särskilda
reglerna i 10 § 6 SIL räntetillägg slopas. Beskattningsreglermom. förom
ränteförmåner såledesbör införas sådani KL. Med reglering följer ävenen

ränteförmåner kommeratt bilda underlag föratt socialavgifter.
Förmånens värde bör neutralitetsskäl bestämmas utgångspunktmedav

från hur den faktiskt erlagda förhållerräntan sig till marknadsräntan.
Något skattefritt fribelopp bör inte finnas. Däremot bör förmånenden mot
svarande behandlasräntan betald sådanEnränta. lösning medförsom en

förmånenatt till beskattning itas inkomstslaget tjänst föremåloch blirupp
för socialavgifter. Denna skattemässiga behandling innebär skatte-att
reglerna blir neutrala det gällernär ränteutgifter.

Med lån från arbetsgivare eller uppdragsgivare lån frånlikställs annan,
det finns anledningom arbetsgivarenanta att eller uppdragsgivaren

förmedlat lånet.
frågaI lånetransaktioner fåmansföretagi finns särskildaom bestämmel-

i 35 § 1 fjärde stycket KL. Deser föreslagnaa mom. reglerna bör intenu
gälla dessa fall motsvarande tillämplig kvarstår.regleringom en

När det gäller transaktioner närstående,mellan iäven andra fall deän
nämnda, torde s.k. tillämpasnyss vid beskattningen. Någotgenomsyn behov

i dettaatt sammanhang särskilt fråganav reglera föreligger därför inte.

28.5.5 ÖOO-kronorsregeln

Vårt förslag: Den s.k. 600-kr0norsregeln slopas. skattepliktiga förmåner
såledesbeskattas från första kronan.

Gällande rätt

Enligt 32 § 3 f KL förmåner,gäller enligtattmom. allmänna reglersom
skattepliktiga,är inte skall intäkttas det sammanlagda värdetupp som om

är för anställd högst 600är kr. Regelnper inte, förmånenen gäller om
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för utförtdirekt vederlagutgått ersättning deneller ärkontant ettomsom
förmånersådana enligtvärderasinte hellerarbete. Regeln gäller som

kostförmån. tillämplig ibilförmån Den inte hellerochschablon, dvs. är
får åtnjuta utanför arbetsgivarensfråga förmån anställdedensomom

liknande.betalning med kupong ellerarbetsplatser mot
198788:52motivuttalanden prop.följandebakgrund kanSom allmän

redovisas.
1985:13, denFörmånsbeskattningskommittén föreslog i Ds Fi att

motiveringborde Somfunnits tidigare, slopas.600-kronorsregel ävensom
åretsvidsummeringregel kräverkommitténanförde den att enen som

månadsvis förskallarbetsgivarenin i därslut inte ett system svarapassar
arbetsgivaravgifter.preliminär ochuppbörd skattsamordnad aven

taxeringspraxis iansåg liberalmed ävenKommittén vidare att enman
bagatellförmåner. Remissinstansernaframtiden kunde undvika beskattaatt

statsrådetföredragandekritikförslaget i denna del,kritiserade en som
underarbetsgivareKritiken gickdelvis instämde ut att upp-somen
bedömningriktiguppbördstillfället skulleredan vidbördsansvar göra en

framtidaskattepliktsfrågan beroendebehövai inte skulle ettavvara
från skattemyndigheterna.ställningstagande
statsrådet ansåg motsvarade 600-kro-regelFöredragande att somen

fråga anförde dettasyfte hanfinnas I regelnsnorsregeln borde kvar. attom
området myndigheter-förunderlättainte det skattefriaöka attutanattvar

mångaså i fall slipperskattskyldiga de göraarbetsgivarna och de att enna,
skattepliktsfrågan.bedömning i

överväganden och förslag

åberopatsförståelse för denför de motivför sig vissVi hyser i och som
Ändå måste riktadesden kritik600-kronorsregeln.nuvarande motsom

delarförmånsbeskattningskommitténs regeln iförslag slopande storaavom
så,förhåller regelndet sig sannoliktI själva verketöverdriven. attanses

Detta strider kravetskattefritt bottenbelopp.fungerar motettsom
Principiella behovetbeskattningen. skäl ochneutralitet vid även av

alternativsåledes Ettför omprövning regeln.basbreddning talar aven
Något motivbärandefribeloppet.i för sig kunna sänkaskulle och attvara

sådan åtgärd, principiella betänkligheter, kanför ingerävensomen
därför slopas i sinföreligga. 600-kronorsregeln böremellertid inte anses

helhet.
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28.6 Anställdas förvärv värdepapperav

Vårt förslag: Den gällande principen anställdas förvärvnu att värde-av
från arbetsgivaren förmånligapapper villkor skall värderas till mark-

nadsvärdet ändras inte. Vissa preciseringar föreslås förhållandei till dagens
regler vad gäller beskattningstidpunkten och beräkningen värdetav av
förmånen.

Vidare föreslås regeln i punkt 3att anvisningarna till 32 § KL,a av som
medger från förmånsbeskattningundantag i vissa fall utvidgas till ävenatt
omfatta konvertibla skuldebrev, vinstandelsbevis och skuldebrev med
optionsrätt.

28.6.1 Gällande rätt

För förmånsbeskattningatt skall ske anställds förvärv värdepapperav en av
från arbetsgivaren krävs, förutom vederlaget inteatt det fullamotsvarar
värdet erhållnade värdepapperen, ersättningen utgåttav föratt tjänsten.
Vad med detta uttryck skall förklarassom avses i det följande.närmare

Enligt 32 § 1 KL skall intäkt kontantamom tas ersättningarsom upp
och andra ersättningar utgått för tjänsten. Den skattskyldige alltsåsom skall

fåttha förmånen grund sin anställning för beskattningav att skall
komma fråga.i Detta innebär erbjudandeatt köpaett exempelvisatt aktier
till pris under marknadsvärdet måste ha riktats till begränsaden grupp,
däribland anställda, eller de anställda haft företrädesrättatt förvärvaatt
egendomen prop. 198485.80 23 ft. Företrädesrätten behöver intes. ha
framgått prospektt.ex. även faktiskav utan företrädesrättrent ären
givetvis tillräcklig.

Om den anställde aktieägareär i det bolag för vilket han fårarbetar och
värdepapper gratis eller till underpris på grund erbjudande tillettav
aktieägarna och inte till de anställda skall eventuell beskattning ske som
för utdelning under inkomst kapital. Det är även tänkbart medav
kombinerade fall där förvärvar aktier delsen person grund av
erbjudande till aktieägarna och dels grund samtidigt erbjudandeettav
till de anställda. Han dåskall bådebeskattas för inkomst tjänst ochav av
kapnal

Beskattning under inkomst tjänst skall inte ske den anställde harav om
någon relation till arbetsgivaren erhållitoch förmånenannan detta skäl.av
Om han exempelvis barnär till arbetsgivaren erhållitoch värdepapper som
gåva eller till förmånligt pris och andra fåttanställda inte samma
erbjudande RÅdet i gåvobeskattningställetär kan frågakomma i jfrsom
1974:1172.

Förmånen behöver inte erhållitsha fråndirekt arbetsgivaren. Värde-
erhållitskan ha frånpapperet exempelvis personalstiftelse elleren ett annat

bolag i koncern. Det ocksåkan erhållits frånha någonsamma utomståen-
de grund affärsmässigt förhållandesom ett tillav arbetsgivaren överlåtit
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Förmånen får dåRå 85till 192.värdepapper arbetstagaren Aa anses som
gåttfrån själva erbjudandet direkt tilllön arbetsgivaren även ar-om

emission gjorts till sedan grundbetstagaren. Om bank aven somen
överlåtit förmånenbindande till de anställda, haavtal värdepapperen anses

erhållits från arbetsgivaren.

Värderingsprinciper

förmånligafrånFörvärv villkorvärdepapper arbetsgivaren utgörav
sådan löneförmån till fulla värdet. Förvärvskall beskattas avsom

trivselförmån.från såledesvärdepapper arbetsgivaren intekan anses som
Värderingen enligt reglerna i 42 § KL, vilket innebärskall ske att

förmånen i princip till beskattning.marknadsvärdet skall tas uppav
frånEtt emellertid gjorts i 3undantag denna grundregel har punkt a av

anvisningarna till 32 § KL. Undantagsregeln tillämpas under förutsättning
föranställds förvärv villkor gällt allmänhetenskettatt en samma som

och de anställdas aktieförvärv tillsammans med förvärv görssom av
% utbjudnaaktieägare i bolaget inte 20 det totala antaletänavser mer av

aktier.
Denna inte för anställda aktier förundantagsregel gäller köpersom mer

alltså förmånen30 000 Om överskrids blirkr. detta belopp helaän
skattepliktig. En förutsättning för skattefriheten aktierna iär attannan
bolaget vid tiden för aktieförsäljningen inte Stockholmsnoteradeär

föremålfondbörs för OTC-marknaden. Bedömningeneller handel skall
vilkasärskilt för varje aktieutförsäljning. Vid bedömningengöras av som

skall räknas anställda i bolag skall ledning sökas i hur begreppetettsom
198485:80arbetstagare bestämts det gäller arbetsgivaravgifter prop.när

11.s.
Denna undantagsregel gäller endast för aktier inte för optionsrätter,och

sådanakonvertibla dylikt. Om förvärvasskuldebrev eller värdepapper utan
förmånenersättning till pris understiger marknadsvärdet skalleller ett som

således alltid beskattas.
förmånenVid förvärvet. Dettaköp värdepapper beskattas oftast vidav

vid konvertibla skuldebrev. Ibland emellertidgäller köp kanäven av
sådana förmånenförvärvet förenat med villkor inte kanatt ansesvara

RÅtillgänglig för lyftning vid förvärvet se 1986 ref 36.
Förvärvas konvertibla till pris understiger detskuldebrev ett som

fastställda marknadsvärdet skall mellanskillnaden beskattas som en
löneförmån. svårighetEn fastställa det skattepliktigadet gällernär att
förmånsvärdet någonfinns marknadsnotering fördet sällan deär att
konvertibla skuldebreven de emitteras till de anställda.när

förmånsbeskattningNågra särskilda eller rättsfall behandlarregler som
vid emission konvertibla vinstandelsbevis KVB till personal har vi inteav
funnit.
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28.6.2 Statistiska uppgifter

Statistiken de finansiella instrumentenöver konvertibla skuldebrev, KVB,
och skuldebrev med optionsrätt Enligt frånosäker.är rapporten
Arbetslivscentruml har det augusti 1988 givitst.0.m personalkonver-ut
tibler för 13 miljarder årkr. Marknadsvärdet 1988 dessa konver-ca av
tibler ihar uppskattats till 22 miljarderrapporten kr.ca

Konvertibla skuldebrev förekommer iäven andra länder, USA,it.ex.
och relativt välkändaär de finansiella marknaderna. Det emellertidär
oklart de i utlandet emitterats till anställda i utsträckningom samma som
i Sverige.

Utgivningen lån med optionsrättoptionslån har varierat kraftigt. Iav
december 1983 fastslogs dom i regeringsrätten optionsbevisetgenom en att

optionslåni skulle värderas tillett noll Dettakr. innebar det blevatt
möjligt optionslånköpa för exempelvisatt ett 100 000 kr., där skuldebrevet

70 000 kr.värt och optionsrätten värd 30 000 kr., och säljavar sedanvar
skuldebrevet för 70 000 kr. med kvittningsbar reaförlust 30 000 kr.en
Denna möjlighet optionslånengjorde populära. Under 1983 emitterades
optionslån för 1,4 miljarder kr. och under 1984 för 7,1 miljarder kr. I
december 1984 kom lagstiftning föreskrev inköpspriset skulleattny som
fördelas mellan skuldebrevet och optionsbeviset, vilket drog undan
möjligheterna skapa realisationsförlusteratt det sätt nämntssom ovan.
Lagen trädde i kraft den första juli 1985. årenDe första efter lagens
ikraftträdande emitterades i några optionslånintestort alls. Undersett
1987 och 1988 har emissionsvolymerna emellertid ökat statistiska
uppgifter emissioner årunder dessa föreligger inte ännu.om

Ägarutredningen SOU 1988:38 totalt sju aktiemarknads-attanger
företag t.0.m 1988september emitterat KVB till sammanlagt värdeett

4,8 miljarder kr. I fallen användes KVB betalning vidav ca sex av som
förvärv aktier i andra bolag. I fall KVB i sambandett medav utgavs en
börsintroduktion. I Arbetslivscentrums kartläggning emissionerav av
konvertibla skuldebrev till personal lånendet utgåratt ettanges av

förhållandeiränta till företagets vinst. Det liknar därmed KVB,ett men
klassificeras troligen konvertibelt skuldebrev.ettsom

Det ocksåskall KVB förefallernoteras att unikt svensktettvara
Ägarutredningenfenomen. har undersökt det existerar KVB i andraom

lander, har inte någrakunnat hitta exempel det. Huvudanlednin-men
till det givits KVB i Sverigeatt torde degen ut skattemässigtärattvara

gynnade jämfört med aktier. Medan aktieutdelningar i princip dubbelbe-
skattas påavkastningen KVBär avdragsgill i det utgivanderäntasom
företaget. En skillnad aktieutdelning mångaär till utlänningaratt iannan
fall träffas kupongskatt, medan detta inte drabbar avkastningenav
KVB.

Det har ocksåemellertid två andranämnts orsaker till det givitsatt ut
KVB. För det första idet Sverigeär förbjudet rösträttslösa aktier.att utge

I Sköldebrand, B., Anställd och ägare konvertibler, Arbetslivscentrum,-Stockholm 1988
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mångaDet enligt vi erfarit emellertid förbjudet i andra länder.vadär även
på För det andraKVB fungerar liknande rösträttslösa aktier. ärsätt som

aktier. Inte hellerdet i Sverige förbjudet det bolagetsköpaatt upp egna
KVB.denna restriktion träffar

någraförekommit emissionerUtöver ovannämnda instrument har det
erhållitskuldebrev med optionsrätt, dvs. köparen har delskonvertiblaav

avskiljbar optionsrätt aktier och dels konverteraköpa rätt attatten en
skuldebrevet till aktier.

fårEnligt aktiebolagslagen teckningsoptioner, köparätt attsom ger
Dennanyemitterade aktier, endast tillsammans med skuldebrev.utges

köpoptioner,restriktion emellertid inte vanliga köpagäller rätt attsom ger
två1987 delaredan utgivna aktier. Sedan slutet har bolag beslutat attav

i RSVköpoptioner till aktieägarna. Man har detta sammanhang bettut att
fastställa skattemässiga värdet denna utdelning.det av

Överväganden28.6.3

lånlåterNär företag de anställda köpa aktier, konvertibla skuldebrev, med
optionsrätt, KVB liknande till priser understiger marknadsvärdeteller som
så förmån.skattepliktiguppkommer en

vårFöljande grundprinciper enligt mening för värderingenbör gälla av
sådana förmåner för likformighet med beskattningen kontantlönatt av

uppnås.skall
Skillnaden vad den anställde för värdepapperet och dessmellan erlagt

till beskattning inkomst tjänst.marknadsvärde skall undertas avupp
Beloppet till beskattning vid förvärvet värdepapperet.skall tas avupp
Förmånsvärdet förvärva exempelvis konvertibelt skuldebrev tillatt ettav

såledesunderstiger i sin beskattaspris marknadsvärdet bör helhetett som
ivid förvärvet, förvärvet förenat med inskränkningar förfo-även ärom

ganderätten Om det blir möjligt skjutavärdepapperet.över att upp
förena förvärvet med vissa villkorbeskattningen kanattgenom annars
erhållas. Förmånsvärdet tillbetydande skattekrediter skall vidare läggas

förgrund sociala avgifter.uttag av
någonVid avyttringkonvertering eller värdepapperet skall däremotav

förmånsbeskattning inte förekomma.
månI den marknadsnotering det aktuella instrumentet finns ochav

fördenna kan representativ skall noteringen läggas till grundanses
värderingen.

tvåvårNär bedömningmarknadsnoteringar inte existerar finns enligt
tänkbara lösningar. Den första regel mycketär att genom en om ogynnsam
beskattning för instrument marknadsnotering tvinga företagetutan att

konvertibellånemittera exempelvis tilldel den marknadenöppnaetten av
för notering. Den andra fastställa beräknat marknadsvärde enligtär att ett
de modeller redovisas Vii följande avsnitt. dennärmare attsom anser

beträffan-metoden föredra, det i vissa fall, specielltär ävenattsenare om
svårigheterde optioner, föreligger betydande fastställa beräknatatt ett

marknadsvärde. De beräknade marknadspriserna inte innebära värde-bör
någon såring enligt försiktighetsprincip, till möjligtsyfta välutan att som
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spegla faktiskt marknadsvärde. I fallett de det utgivande företaget finner
sådan oförmånligvärdering kan det i stället medverka tillen rättvisandeatt

marknadsnoteringar stånd.kommer till
Vid emissioner till den marknadenöppna det vanligt prisetär deatt

värdepapper emitteras någotsätts lägre marknadspriset. Detänsom
innebär den kunnat förvärva sådanatt värdepapper i fåttemissionsom en
förmånen köpa värdepapper till underpris.att En striktett tillämpning av
de förslag till regler skulle leda tillpresenterats anställda isom attovan
det emitterande företaget förmånsbeskattasskulle vid deltagande i en
sådan emission. Detta såskulle i fall missgynna anställda i det emitterande
företaget jämfört med andra I syfte sådanundvikaattgrupper. en
diskriminering har beträffande aktier iregeln punkt 3 anvisningarnaa av
till 32 § KL införts. Vi det finns skäl utvidgaatt denna tillregelattanser

omfatta konvertiblaatt även skuldebrev, vinstandelsbevis och skuldebrev
med optionsrätt. Vid emissioner det slag skulle omfattas dennaav som av

vårregel kan det enligt mening inte någonföreligga förmånegentliganses
grund anställningen.av

vårEnligt bedömning det inteär lämpligt lagregleratt närmaregenom
precisera hur värderingen olika skuldebrev skalltyper ske. Attav av
förmånen skall till marknadsvärdet följertas redan 42 § KL. Detupp av
bör dock i lag beskattningstidpunkten förmånenföratt skallanges närvara
förmånen erhålls.

28.6.4 Ytterligare värderingsprincipernaom

påpekatsSom i den tidigare redogörelsen många gångerdet svårtär att
fastställa rättvisande marknadsvärde då någonett i de fall handel öppna
marknaden inte förekommer med det aktuella värdepapperet. svåraSärskilt
värderingsproblem uppkommer vid värdering optioner. Vi iskall detav
följande närmare beskriva dessa värderingsproblem vilkaoch metoder som
skulle kunna användas för fastställa skuldebrevensatt värde i dessa
sammanhang. Det vårenligtär mening viktigt vid denna värderingatt man
verkligen eftersträvar såkommaatt nära marknadsvärdet möjligt,som
eftersom alltför försiktig värdering kan medföra betydandeen obeskat-att

förmånertade uppkommer.

Konvertibla skuldebrev

Finansiella instrument där innehavaren har rätt, skyldighet,en attmen
byta konvertera instrumentet något finansiellt instrumentmot annat kan
alltid innehållasägas optionsrätt. I vissa fall dennaär optionsrätt expliciten
och avskiljbar, i fallet medt.ex. skuldebrev med optionsrätt, medan
optionsrätten i andra fall, konvertibla skuldebrev, inte avskiljbar. Iär alla
de fall där optionsrätten inte avskiljbarär emellertid värdetär det
finansiella instrumentet delvis beroende den option finns inbakadav som
i instrumentet. Värdet konvertibelt skuldebrev sålundaett bestäms som
värdet skuldebrevet värdet den option+ konverteringsrättenav av som
innebär.
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Ett exempel kan belysa detta: Antag företag konver-att ett ut ettger
tibelt skuldebrev till priset 10 %000 kr. med 12 där innehavaren harränta

år3 konvertera skuldebrevet till 100 aktier, alternativt inlösarätt att om
skuldebrevet nominelladess värde i kontanter. Aktiekursenmot antas vara
100 detkr. konvertibla skuldebrevet emitteras. Antag vidarenär att

lånföretaget skulle varit för motsvarande optionsrätttvunget att ett utan
påbetala %. Slutligen14 värdet förbindelsenränta antas att atten om

år år3 konvertera skuldebrevet till 100 aktier optionen 3 köpaatt om
uppgår100 aktier för 10 000 till 6 000 vid tidpunkten för detkr. kr.,

konvertibla skuldebrevets utgivande.
Med dessa antaganden blir konvertibla vidvärdet det skuldebrevetav

tidpunkten för utgivande 9 535dess kr. för skuldebrevet exkl. kon-
verteringsrätten 6 000 för konverteringsrätten 15 535kr. kr.+

lånMotsvarande värderingsmodell tillämpas optionsrätt.kan medäven
förhållandevisMedan värderingen räntebärande skuldebrev enkelärav

det däremot komplicerat option. Iär beräkna värdet deatt av en
värderingsmodeller vidanvänds handel med optioner har följandesom
faktorer betydelse för optionens värde:

KÖPoptionPriset den egendom optionen För innebärsom avser. en-
höjning priset denna lika,egendom, allt värdetannat atten av op-

tionen ökar.
Lösenpriset, det pris tilldvs. vilket med hjälp optionen kan köpaman av-

KÖPoptioneller sälja den egendom optionen För innebärsom avser. en
höjning lösenpriset, lika,allt värdet optionen minsk-annat atten av

ar.
KÖP- SÄLJoptionersåvälPrisrörlighet. För gäller ökadattsom en-

prisrörlighet för den egendom optionen medför värdetattsom avser
optionen ökar.
Löptid. För optioner förlängningalla gäller löptiden, dvs.att en av av-
tiden fram till optionendess förfaller, medför optionens värde ökar.att
Räntenivån. räntenivånEn höjning egentligen den riskfria räntanav-
medför i de flesta fall priset optionen ökar. Om optionenatt avser

terminskontrakt, vilket mindre vanligt, kan emellertid optionensett är
värde i falla stiger.stället räntanom
Aktieutdelningar eller avkastning, vilken den egendomannan som-
optionen kan till under optionensupphov löptid. Värdetavser ge av
optionen faller aktieutdelningar utbetalas under optionens löptid,när

dåvarandeeftersom denna aktieutdelning tillfaller den aktienägaren av
och därmed inte kan komma optionsinnehavaren till nytta.

Utöver dessa principer förgenerella optionsvärdering gäller denatt
inbyggda optionen i konvertibelt skuldebrev och optionsrätten iett ett
optionslån vanligtvis har lägre värde s.k. standardiserad optionänett en
med rättigheter köpa exempelvis viss aktie. Anledningen ärattsamma en

den standardiserade optionen, vanligen, köpa redanatt rätt attger en en
emitterad aktie, medan de övriga instrumenten vanligen rätt attger en
köpa nyemitterad aktie. En nyemission innebär aktiekapitalet spädsatten

åtföljandemed sänkning kursen den aktie instrumentetut en av som

1.RlN| i
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köpa. Skillnaden i prisrätt mellan standardiseradatt option och deger en
övriga instrumenten storleken dennautgörs utspädningseffekt. Omav
den standardiserade optionen emellertid företag ställtett utavser som
exempelvis konvertibla skuldebrev, och dessa kan konverteras under

fåroptionens löptid, den standardiserade optionen och den i det konver-
tibla skuldebrevet inbyggda optionen värde. Detta beror ävenattsamma
den standardiserade optionen i detta fall drabbas utspädningseffekten.av

Beträffande konvertibla skuldebrev det i de flesta fall relativtär lätt att
troligt marknadsvärde skuldebrevsdelen. Detett kan beräknasange

utgångspunkt frånmed andra skuldebrevräntan med liknande villkor
och risk.

Det svåraredäremotär beräkna värdet den inbyggda optionen.att av
En möjlighet utgå frånär teoretisk optionsvärderingsmodell,att ochen
därefter avdrag för utspädningseffekten.göra I den modell redovisa-som

föregåendedes i det det i de flesta fall möjligtär fastställa riktvärdenatt
för fem bestämningsfaktorerna. Det svårigheterdäremot förenatär medav

fastställa rättvisandeatt värde prisrörligheten.ett
påPriset den egendom optionen frånkan ofta avläsassom avser

marknadsnoteringar. I de fall marknadsnoteringar saknas, för aktiert.ex.
i icke marknadsnoterade fåraktiebolag, marknadsvärde beräknas.ett

Lösenpriset, liksom löptiden optionen frånkan avläsas direkt
optionsvillkoren. Konvertibla skuldebrev har oftast konverteringsperiod,en

dådvs. löptiden kan berosägas under konverteringsperiodennär som
konvertering sker. Optionens värde ökar emellertid med stigande löptid,
vilket medför det den sista dagen iatt är konverteringsperioden skallsom

avgörande vid fastställande optionens värde.vara av
Marknadsräntan, eller den riskfria kanräntan, avläsas marknads-som

noteringen för statsobligationsräntan.
Utbetald frånavkastning det instrument optionen kan i desom avser

flesta fall någorlundaberäknas tillförlitligtett sätt.
Prisrörligheten det instrument optionen är nämntssom avser som

svårare bestämma. Historiskaatt uppgifter prisrörlighetöver finns för
egendom marknadsnoteras. Det framtidaemellertid denär prisrörlig-som
heten bestämmer optionens månIvärde. den den historiska och densom
framtida prisrörligheten kan historiskaöverensstämma kan uppgifterantas
användas vägledning. En metod, i princip visar densom annan som
förväntade framtida prisrörligheten, utgå från implicitadenär att
prisrörligheten i marknadsnoterade dåoptioner. Man skulle kunna välja ut

marknadsnoterad option avseende egendom liknar denen egendomsom
omfattas den option vill värdera. Den implicita prisrörlig-som av som man

heten hos den marknadsnoterade optionen kan sedan, eventuellt efter
korrigering, i formelnanvändas för värdering den option värdeav vars man
söker fastställa.

Allmänt kan det konstateras de värderingsmodeller för optioneratt som
används, främst Black and Scholes-modellen, resultat inte alltidger som
exakt överensstämmer med marknadens värdering. Awikelserna är
emellertid inte modellernastörre än användbaraatt resultat. Värde-ger
ringsmodellerna ocksåutgör accepterade och viktiga hjälpmedel i den
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Teknikenkonvertibla skuldebrev.dagliga handeln med optioner och att
utgå från ofta.används exempelvisden implicita prisrörligheten

något beröraanledningDet finns i detta sammanhang närmareäven att
gjordesförvärv konvertibla skuldebrevden värdering anställdas somavav

RÅ 1986 ref 36. Avregeringsrätten,i det tidigare nämnda avgörandet av
optionframgår dvs. denvärdet konverteringsrätten,rättsfallet att avav

ingår börskursen dentill skillnaden mellani skuldebrevet, beräknatssom
till vilken69 och den kursdag konvertibla skuldebrevet tecknades, kr.,det

förmånsvärde 9 kr.60 kr., dvsskuldebrevet skulle konverteras, ett per
erhållas kunde ske femkonverteringen. Konverteringaktie kunde vidsom

år konvertibla skuldebreven.efter emissionen deav
måstevår användes ledabedömning det värderingssätt härEnligt som

från marknadsmässig värdering det skulletill awikelseravsevärda omen
värderingsprinciper optionMed motsvarande skulletillämpas generellt. en

år börskurs ha5 köpa 000 aktier till dagens1 etträtt attsom omger en
frånkraftigt det prisavviker självfallet mycketvärde noll kr. Detta en

sådan vidmarknaden. Vidare skulleoption ha betingat denskulle öppna
frånvaro säljas tillmarknadsnoteringar konvertibla skuldebrev kunnaav

förmånsbeskattning priset konvertibelnutlösesanställda utan att om
konverteringsrättinte understigit priset motsvarande skuldebrevett utan

aktieninte understigit marknadskursenkonverteringskursensamt om
vid konvertibeln emitterats.det tillfälle

i det tidigare exemplet,Detta innebär det konvertibla skuldebrevetatt
frånvaro till förvid marknadsnotering, skulle kunnat säljas personalenav

förmånsbeskattning, 53515 kr.9 535 detkr. värttrots attutan var
något optionvärde denOrsaken inte skulle ha beräknatär att somman

finns i konvertibeln.

Konvertibla vinstandelsbevis

vinstandelslånet, avkastning iVinstandelsbeviset, berättigar tilleller
förhållande aktieutdelning. Vinstan-till utgivande vinst ellerdet bolagets

Påmånga aktie. fördelsbeviset liknar därför sättsätt samma somen
vinstandelsbeviset kopplatkonvertibla kan det tillskuldebrev rättvara en

långvinstandelsbeviset löptid blirtill konvertering till aktier. I de fall har
någonsåaktien konverteringsrätten inte iemellertid likheten med stor att

påverkar Den främsta betydelsengrad vinstandelsbevisets värde.högre av
erhålladå ikonverteringsrätten blir den möjligheter rösträttattatt ger

årtiondenaSåvitt inteemellertid under debolaget. känt har det senaste
några den svenskafunnits vinstandelsbevis konverteringsrättutan

tillLesjöforssystemet för vinstandelarmarknaden. Eventuellt kan det s.k.
vinstandelslån.de anställda dock räknas ettsom

KVB medDen absoluta huvuddelen det emitterade beloppetav avser
års grad liknar rösträttslösa40 löptid, vilket innebär dessa i mycket högatt

något vanlig aktie. De skillnaderaktier, med avkastninghögre änmen en
sådant vinstandelsbevis och aktie främstfinns mellan ärettsom en -

vidbehandlingen och rättigheterden skattemässiga rösträttenutöver -
fördel förkonkurs. En egenskap hos KVB nämnts som enannan som
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emittenten vid jämförelse med aktier det utgivandeär bolaget kan köpaatt
sina KVB däremot inte sina aktier. Företagsledningenupp egna men egna

kan därigenom måni viss kretsen KVB-ägare, dvs. potentiellastyra av
aktieägare, medan den inte påverkakan fördelningensättsamma av
aktieinnehavet.

Utgångspunkten vid fastställandet värdet vinstandelsbeviset måsteav
i fallet långamed Iöptider priset det utgivande bolagets aktier.vara
Värderingen måste sedan hänsyn till vilketta avkastningensätt
vinstandelsbeviset kopplad tillär det utgivande bolagets vinst och
aktieutdelningar. I de emissionernastörsta KVB,tre förav som svarar ca
90 % det september 1988 emitteradet.o.m totalbeloppet,av avkast-är
ningen KVB definierad aktieutdelningen i kronor %.15 Medper som +
denna konstruktion i prospekten värdet KVB överstigeratt värdetanges

motsvarande aktie med maximalt 15 %. Detta övervärde bestäms enligt
prospektens värderingsmodell av:

Relationen mellan avkastningen KVB och aktieutdelningen dvs. 1,15-
i exemplet ovan
Utdelningens utgångslägetstorlek i-
Årlig tillväxt aktieutdelning tvåoch aktiekurs Dessaav storheterav-

parallellt.växaantas
Marknadens effektiva avkastningskrav-
KVB:ns löptid.-

I denna modell har inte minskat vinstandelsbevisets värde grundman
någonden inte medförattav rösträtt.

Är kopplingen till företagets vinst eller utdelning däremot börsvag
värderingen i stället sannolikt ske enligt principer församma som

Påskuldebrev. bör vinstandelsbevissätt med kortsamma löptid värderas
skuldebrev. Om sådanttill vinstandelsbevissom ett kopplats kon-en

verteringsrätt innebär det värdet det finansiellaatt instrumentet ökar.
Hur mycket fårvärdet ökar frånbedömas fall till fall, värdeökningenmen
blir mindre förän renodlat skuldebrevett tillförs konverteringsrätt.som
Anledningen vinstandelsbevis,är att ett vid relativtäven kort löptid 10-15
år eller vid anknytning till aktieutdelningen, harsvag likhetstörre meden

aktie vadän konventionellt skuldebrevetten har. Det värdetextra attav
konvertera till aktier blir därför mindre för vinstandelsbevisinne-en

havare för innehavareän skuldebrev. Det därfören ett är sannoliktav
inte heller rimligt konverteringsrättenatt optionen värdege närsamma
den kopplas till vinstandelsbevisett den kopplasnär till skuldebrev.som ett
De teoretiska värderingsproblemen sådantför kortfristigt,ett eller svagt
vinstanknutet, konvertibelt vinstandelsbevis sålundatorde svåra.vara

KVB har hittills inte emitterats direkt till anställda. Eventuellt finns ett
undantag, Wellbond, behandlas i Arbetslivscentrums Ettsom rapport.

närliggandeannat exempel är, Lesjöfors vinstandelslån.nämnts,som Av
lände sju emitterats finns dagliga marknadsnoteringarsom börsens A1-

lista för fyra, motsvarande 99 % det emitterade beloppet. Värderingav av
KVB saknar marknadsnotering såledesverkarsom inte lika angelägetvara

värdering konvertibla skuldebrevsom det förmånsbeskatt-av när gäller
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ningen. KVB har huvudsakligen betalningsmedelanvänts vid uppköpsom
företag. För realisationsvinstbeskattningen det uppköpta bolagetsav av

aktier dåhar det emellertid funnits behov fastställa värdet deattav av
KVB köpeskillingen.utgörsom

Vid värderingen KVB bör det först utgå frånfastställas skallav om man
aktievärdering, eller skuldebrevsvärdering. långOm KVB haren en en

löptid och avkastning knuten till företagetsär nära vinst elleren som
aktieutdelning som exempelvis i fallet med de KVB avkastningvars
definierats aktieutdelningen så15 % utgå frånbör värderingen+som
priset den motsvarande aktien. Till detta pris kan sedan KVBsläggas
övervärde enligt den värderingsmodell nämndes Med speciellasom ovan.

ocksåantaganden kan såvärderingsmodellen uttryckas att:

Mervärdet [1-11+d]Ka x x
Där: andel med vilken KVBs avkastning överstiger aktieutdelningen,a

dvs 0,15 i exemplet ovan.
K Aktiekurs i kronor
d Aktiens direktavkastning i procent

KVBs årlöptid in

dåMervärdet återståendeblir beroende pålöptid KVB och aktiensav
direktavkastning. Om denna värderingsmodell kan användas blir den
svåraste punkten fastställa värde aktiens direktavkastningatt deett

åren.40 Somnärmaste riktpunkt skulle den aktuella avkastningenen
eventuellt kunna användas. Ju längre löptid KVB har desto mindre

fårbetydelse emellertid aktiens direktavkastning. Vid oändlig löptid blir
övervärdet K, 0,15dvs. aktiens värde i förexemplet alla värdena x x ovan,

direktavkastningen överstiger noll.som
För KVB med kort löptid eller anknytning till aktieutdelningvinstsvag

bör i princip modell för konvertibla skuldebrev användas. Detsamma som
svårareär emellertid dels värdera skuldebrevsdelen i KVB,att dels som

nämnts oklart vilket värde konverteringsrätten åsättasskall i dessaovan
fall. Värderingsproblemen sådantför kortfristigt, ellerett vinstan-svagt
knutet, konvertibelt vinstandelsbevis sålunda svåra.mycketär
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29 skattemässiga behand-Den

lingen vissa försäkringarav

29.1 Inledning

någraVi lämnar i detta kap. förslag till ändrade Skatteregler för vissa s.k.
avtalsförsäkringar. Gemensamt för dessa de grundar sig kollektiv-är att
avtal premierna antingen i särskildoch betalas arbetsgivaren elleratt av

frågaordning. I offentligt anställda i vissa fall försäkringsför-gäller attom
månerna utgår någondirekt samband med tecknad försäkring. Ettutan

drag för dessa försäkringar därmed likställdaochannat gemensamt
förmånerna utgåranordningar i samband tjänstenmed eller yrket.är att

Enligt nuvarande ordning gäller dessa försäkringar därmedochatt
pålikställda anordningar särbehandlas olika vid beskattningen densätt av
Någonanställde eller yrkesverksamme. beskattning premie ellerav

någoninte förmotsvarande sker försäkringstyperna. Utfallande beloppav
beskattas endast i viss utsträckning.

frånSärbehandlingen kraven neutralitet vidutgör ett avsteg
föreslårbeskattningen. Mot denna bakgrund vi skattereglerna omprövasatt

för dessa försäkringar.
AMF-försäkringar eller s.k. avtalsförsäkringar tecknas ofta arbetsgiva-av

förmåntill för anställda. Vissa kategorier har motsvarande försäk-ettre
ringsskydd i utformning. De försäkringar behandlar i detta avsnittannan

främst följande.är

TGL tjänstegrupplivförsäkring-
avgångsbidragAGB försäkring om-

AGS avtalsgruppsjukförsäkring-
TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada-
I administrativt hänseende gäller TGL AGBoch handhas AFAatt av

Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag medan AGS sköts AMF-av
sjukförsäkring TFA AMF-trygghetsförsäkring.och av

Försäkringarna grundas kollektivavtal. De försäkradearbetare ärsom
omfattas alla försäkringarna.av

Tjänstemän och övriga anställda omfattas TGL-skydd, trygghetsavtalav
TFA.och

år årPremierna fastställs för i För 1988 följandede medett taget. uttas
lönesumman för de omfattas.anställdaprocent av som
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Arbetare

TGL 0,35
AGB 0,10
AGS 2,18
TFA 0,42

Tjänstemän och övriga anställda

1,0ca

Dessa försäkringar särbehandlas olika vid den anställdes beskatt-sätt
Någonning. beskattning premierna sker inte. Utfallande beloppav

i-vissbeskattas endast utsträckning.
Av neutralitets- och basbreddningsskäl skattereglernabör omprövas.

utgångspunktSom förmånerallmän bör gälla, försäkringatt av som
tecknas arbetsgivare skall beskattas hos arbetstagaren antingenav som
premie eller utfallande belopp. Vidare bör likformighetsskälsom av
förmånerna i princip helt eller delvis belastas med socialavgifter, antingen
då arbetsgivaren betalar premiekostnaden eller vid utbetalningstillfället.

29.2 Huvuddragen i gällande rätt

TGL eller tjänstegruppliv kapitalförsäkringär och ersättningaren avser
frånvid dödsfall. Utfallande belopp kapitalförsäkringar inkomstbeskattas

inte. Premierna schabloniserade uppgårdärigenom deär till vissatt
0,35 % lönesumman för dem omfattas. För tjänste-procentsats av som- —

uppgår premien för år.män närvarande till 300drygt kr. per
Även offentligt anställda omfattas med TGL jämförbart skydd,ettav

utgårdock inte Någongrund försäkring. premie förekommersom av
alltså inte för offentligt anställda. För lantbrukare vissaoch andra
kategorier försäkringargäller finansieras i särskild ordning.som

Premierna TGLför och motsvarande förmånbeskattas inte hos densom
anställde eller yrkesverksamme.

m.fl.AGB avgångsersättning.kollektiv försäkringär Ersättningen om
utgår i B-beloppA- och eller motsvarande. A-beloppet beräknas med

åldernhänsyn till vid friställningen inkomstbeskattas.och B-beloppets
åldernstorlek beror och arbetslöshetens längd och utbetalas efter

särskild prövning. B-beloppet skattefritt. Premiernaär schabloniseradeär
%till 0,10 lönesumman. För tjänstemän omfattas trygghetsav-av som av

uppgår %talet premien till 0,65 lönesumman.av
Premierna för AGB och motsvarande anordningar beskattas inte som

förmån hos den anställde.
AGS eller avtalsgruppsjukförsäkring behandlas i skattehänseende som
Kapitalförsäkring. Detta innebär utfallande inte inkomstbe-beloppatten

skattas de inkomstförlust. Premiernaersätter även schablonise-trots att är
rade till 2,18 % lönesumman.av

Premierna för AGS förmånbeskattas inte hos den anställde ellersom
yrkesverksamme.
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skadeförsäkringarbetsskadatrygghetsförsäkring vid ärTFA eller somen
viss19 § KL medgerinkomstförlust.ersättning förtillmöjlighetbl.a. ger

Premierna204sådan för kr.. ärersättning högstförskattefrihet
schabloniserade.

förmån ellerden anställdehosinteför TFA beskattasPremierna som
yrkesverksamme.

överväganden29.3 Allmänna

föremålvarit föranordningar harmotsvarandeAvtalsförsäkringarna och
kvittningtillskapades. S.k.desärbehandling alltsedanskattemässig tyst

år 1963. Dettatjänstegruppliv infördespremiekostnaden förbeträffande
avdragsgilli principeftersom premienpraktiska skäl,delvisskedde varav

då fanns.försäkringsavdraginom det som
för andraårens införtssärreglerUnder lopp har även typer av

Särbehandlingentill tjänsten eller yrket.anknytningförsäkringsskydd med
det sociala trygghetsnä-försäkringar byggtdessamotiverats medhar utatt

såledestillåts s.k.försäkringsskyddpå För samtligaangeläget sätt.tet ett
från försäkringarbelopp depremiekostnaden. Utfallandekvittningtyst av

frågaiendast delvis ochinkomstförlust beskattasbl.a. ersätter omsom
AGS inte alls.

försäkringardessasärbehandlingen utgörDen skattemässiga ettav
förmånerbeskattningenfrån vidneutralitetprincipenavsteg avom

dennaskattereglerna börVitjänsten. omprövasgrund att avanserav
slopats.försäkringsavdraget haranledning. Härtill kommer att numera

försäkringsförmånernautgångspunkt beskattasdåDet bör attvara en
utfallandeI de fallutfallande belopp.betald premie ellerantingen somsom

såsom inkomstförlust,ersättning föri sin helhetbör beskattasbelopp t.ex.
tillåtaspremieförmånen bör kunnakvittnings.k.att tyst avavanser

praktiska skäl.
ändradeeffekternavår samhällsekonomiskatorde deEnligt mening av

nytillkomnabakgrundtidigare,mindreskatteregler än t.ex. mot avvara nu
SAF-LO-omrädet. särbehand-Intressetinomsjuklönkollektivavtal avom

neutralitet.skattemässigmåste vidare allmänt kravling vägas mot ett
föreslås bedömningen.in iskattesatserDessutom bör de sänkta vägassom

tjänstegrupplivTGL29.4 -

inteFörmånen premiebetalningVårt förslag: betald premie eller omav -
förmån den anställde eller deninkomstbeskattas hosintjänadsker -

yrkesverksamme.
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Gällande rätt

Förmån fri grupplivförsäkring enligt 32 § 3av tas KL intea mom. upp som
Är sådanintäkt. förmån i enskild tjänst väsentligt förmånligare vadän som

gäller i statlig tjänst, skall den dock intäkttas till den delupp som
förmånen utgått förmånligareefter grunder.

Tjänstegruppliv infördes årkollektivavtal 1961 och skattefrihetgenom
årbeslutades 1963. Försäkringen kapitalförsäkring.är Utfallande beloppen

beskattas inte sådanaför försäkringar. Beloppen uppgår för närvarande till
12 900 kr. för begravningshjälp, till 154 800 kr. grundbelopp undersom
förutsättning makesamboatt eller barn efterlämnas försäkringstaga-om

arbetat minst 16 timmarvecka och varitren år55än ochyngre som
barnbelopp i motsvarande fall till 51 600 kr., barnet år.under 21ärom

årUnder 1987 utbetalades totalt 470 milj. kr. via AFA.ca
Premierna schabloniseradeär och uppgick årför 1988 till 0,35 % av

lönesumman för arbetare omfattas.som
När skattefriheten infördes framhöll departementschefen prop.

1963:24 premien formelltatt borde beskattas. För den anställde var
premien dock avdragsgill inom det s.k. försäkringsavdraget. En tyst
kvittning därför föredra. Vidare förelåg svårigheterattvar individuali-att

premien.sera

överväganden

Premien bör neutralitetsskäl förmånsbeskattasav hos den anställde eller
yrkesverksamme. Det bör observeras, försäkringsavdragetatt numera
slopats.

årUnder 1987 omfattades 1 400 000 arbetare och 650 000ca ca
tjänstemän TGL. Sammanlagd premie för arbetareav beräknades till ca
634 milj. kr. För tjänstemän uppgick premien till 200 milj. kr.ca

Statligt anställda omfattas gruppliv anställningen. Statenav genom tar
ingen försäkring. Någon premie förekommer alltså inte. Kostnaderna för
skadefall uppkommer betalas budgeten,över 198788som 182 milj. kr.ca
För vissa kategorier t.ex. hovets och försäkringskassornas anställda sker
dock premieberäkning med ledning vaden gäller för TGL.av som

För kommunalt ståranställda kommunerna s.k. självrisk.
För vissa kategorier gäller särskilt försäkringsskyddett GLA. Detta

lantbrukare, yrkesfiskare, skogsbrukareavser och renskötare. För
lantbrukare sker finansieringen inom för de belopp tillerkäntsramen som
jordbruket kompensation till följd kostnadsutvecklingensom ochav
anpassningen jordbrukarnas inkomster till den allmännaav inkomstutveck-
lingen. För yrkesfiskare gäller finansieringenatt sker medel viagenom
prisregleringskassan för fisk. För skogsbrukare sker finansieringen över
skogsvårdsavgiften föroch renskötare över anslaget till främjande av
rennäringen.

Premien för grupplivförsäkring utgör avdragsgill kostnad i jordbruken
eller rörelse punkt 2 anvisningarna till 22 § och 9av punkt anvisningar-av

till 29 § KL.na
För TGL gäller tidigare redovisats försäkringensom att kapitalför-är en
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Någon iändringinte beskattas.därförbelopputfallandesäkring och att
anordningarmotsvarandeTGL ochFörinte ske.hänseende bördetta att

denbeskattningskattehänseende, krävsilikformigtbehandlas avskall en
tillhandahåller försäkringsskyddarbetsgivarenförmån innebärdet attsom

tillämpasprinciper börpå Sammapremiebetalning eller sätt.annatgenom
förmån.kategorier harfråga de andrai sammasomom

premieförmånen tillbakgrundföreslås upptasdenna attDet mot
kostnad.arbetsgivarenstillvärderasFörmånen i principbörbeskattning.

genomsnittligadengällahärvidlag bör kunnavägledningSom allmän
liksomrekommendationer härom,Närmareanställd.kostnaden avper

direkt omfattasförmån intekategorierförmotsvarandevärderingen somav
RSV.TGL, kunnabör ges avav

AGB m.fl.29.5

motsvarandeAGB ochgrundutfalletVårt förslag: De belopp avsom
såledesslopasSkattefrihetenhelhet.i sininkomstbeskattasanordningar

motsvarande.ellerB-beloppför s.k.

Gällande rätt

KLtredje stycket32 § 1 mom.
kontantförmån tillavgångsbidragsförsäkringkollektivAGB eller s.k. ger

efterlångvarig arbetslöshetochanställningvid förlustanställda av
motsvarande. A-utgår ellerB-beloppi A- ochErsättningförlusten.

medan B-beloppetsåldern friställningen,vidberorstorlekbeloppets av
åldern. utbetalasB-beloppetlängd ocharbetslöshetensstorlek beror av

uppgå 950till 9för AGBmaximaltkanprövning. A-beloppetsärskildefter
B-belopp kanutbetalningEn särskild000till 39 kr.B-beloppetkr. och av

år 1987Under9 000 kr.fråga hälsofall, högstvidikommavidare
omfattasAGB. För tjänstemäni131 milj. kr.totaltutbetalades avsomca

milj. i vad30 kr.42 milj. kr.,utbetaladestrygghetsavtals.k. somvaravca
B-belopp.milj. i vad12 kr.A-belopp och motsvararsommotsvarar
och punkt 11tredje stycket32 § 1enligtregler gällerSärskilda avmom.

därmed likställdaAGB ochbeskattningen förvidtill 32 § KLanvisningarna
AGBbeträffandesärskilda reglernade är attInnebördenanordningar. av

två gångeruppgår basbeloppettillB-beloppets.k.del detden somav
kr.år. Motsvarande51 600närvarandefrån förbeskattningundantas

enligt grunder.ersättningbetalargäller utstaten sammaom
utgår trygghetsavtalenligt s.k.Avgångsersättning till arbetstagare som

tvåideladliknandearbetsgivarorganisationer sättärPTK ochmellan
regler.följerdelar och samma
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Premierna för AGB schabloniseradcär och åruppgick för 1988 till 0,10 %
lönesumman. För det s.k.av trygghetsavtalet är motsvarande siffra 0,65 %.
Beskattningsreglerna årinfördes 1968 prop. 1967:39. AGB beskrivs i

förarbetena skadeförsäkring i sambandsom en med tjänst. förmånDen
den anställde erhöllsom arbetsgivarenatt erlade ansågsgenom premien

principiellt skattepliktig samtidigt avdragsgill i inkomstslagetmen tjänst.
Departementschefen ansåg fullständigatt skattefrihet inte kunde komma

frågai för utfallande belopp, ville inte någonsigmotsätta formmen av
skattelindring vid ömmande omständigheter. Departementschefen ansåg att
ömmande omständigheter generellt kunde föreligga frågai B-anses om
beloppet. frågaI premierna förordade departementschefenom s.k. tyst
kvittning.

Genom lagstiftning år 1971 infördes liknande regler för avgångs-statlig
Årersättning. 1978 infördes vidare liknande avgångsersättningarregler för

inom PTK-området.

överväganden

Den skattemässiga behandlingen avgângsersättning enligt AGBav och
liknande anordningar frånutgör ett kravetavsteg neutralitet vid
beskattningen. Principiellt borde alltså såväl premiekostnaden som
utfallande belopp beskattas i sin helhet. För den anställde torde dock
premien samtidigt avdragsgill.vara

ärUnder 1987 omfattades 1 400 000 AGB. Ca 500 000personer av
tjänstemän omfattas trygghetsavtalet. Sammanlagdav premie för AGB
beräknas till 228 milj. kr. För tjänstemännenca kan premien årför 1988
beräknas till knappt 500 milj. kr.

När det gäller statliga avgångsersättningar förekommer inga riktade
premier. Utbetalningar sker dels från vederbörande myndighet och dels

pensionsanslaget.över Finansiering sker lönekostnadspåläggettgenom som
tillförs pensionsfonden. Till grund för utbetalningarna ligger avtalett om
avgångsförmåner det områdetstatliga den 23 1987. Någonmars
motsvarighet till den fria prövningen inom AGB:s B-belopp finns inte i
avtalet.

På det kommunala området gäller avtal med liknande innehåll försom
Någonstatsanställda. prövning med avseende ömmande omständigheter

alltså inte ske.synes
Den skattemässiga särbehandlingen AGB och därmed likställdaav

anordningar bör slopas. Utfallande belopp alltsåbör beskattas i sin helhet.

29.6 Gruppsjukförsäkring

Várt förslag. De belopp utfaller grund AGSsom och motsvarandeav
anordningar till beskattningtas hos den erhållerupp förmånen.som
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Gällande rätt m.m.
Förmån fri gruppsjukförsäkring fastställs i kollek-enligt grunderav som
tivavtal enligt 32mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer §tas
3 KL intäkt.a mom. upp som

på områdetGruppsjukförsäkringen AGS tillkom i börjandet enskilda
år1970-talet. skattefrihet infördes 1973. AGS tillkomplementär ettav

den allmänna försäkringen syftar ersättningoch till kompletterandeatt ge
åttavid Kompensationsnivån uppgårsjukdom dagar ellervaratsom mer.

95 %till inkomstbortfallet efter skatt till inkomst motsvarandeav upp en
7,5 månadsersättningbasbelopp. Dessa regler gäller vid förtidspen-under
sions- eller sjukbidragstid. Vid sjukpenninggrundande inkomst t.ex.en om
100 000 AGS månadkr. kompletterande ersättning 970 kr.ger en om per
för närvarande. AGS vidare möjlighetbl.a. till särskild s.k. dagersätt-ger
ning lägst 6 högst 17och kr. dag.om per

AGS behandlas i skattehänseende kapitalförsäkring. Detta berorsom en
utformningen och anmälan inte skett till försäkringsanstaltenatt attom

försäkringen tagits i samband tjänst. Konsekvensernamed AGSattav ses
kapitalförsäkring utfallande belopp inte beskattas. Det skerär attsom en

någoninte premieförmånen.heller beskattning av
När reglerna infördes framhöll departementschefen skattefrihetenatt

borde betraktas provisorium prop. 1972:77. I 1974:90ettsom prop
anförde departementschefen bl.a. följande.

Såväl den aktuella gruppsjukförsäkringen tjänstegrupplivförsäk-nu som
ringen bygger för sig det sociala trygghetssystemetut ettvar

bådaangeläget Detta samband mellan de försäkringsformernasätt. kan
enligt min mening alltjämt motivera likartad behandling i skatte-en

förmånerna sådanahänseende fria försäkringar. En beskattningav av av
premie för fri AGS hos arbetstagarna förskulle övrigt ofta bli rent
formell, eftersom hela eller del premien i antal fallstor ett storten av

förutsättaskan inom försäkringsavdraget.rymmas
Flera remissinstanser ersättningsbeloppen grundattanser av nu

aktuell gruppsjukförsäkring föremålborde bli för beskattning. Härvid
sådantpekas bl.a. förfarande liggaskulle i linje med vadatt ett som

legat bakom den genomförda förändringen beträffande sjuk-numera
penningen. Jag frågaemellertid i AGS kan godtaatt ettanser man om

från utgåendeprincipen ersättningar med anledningavsteg att av
föremål Såvittanställning skall bli för beskattning. sjukpenningtidavser

utgåkommer förhållandevis småersättning med belopp vidochatt
förtidspensionstid kommer, jag tidigare anfört, kompensationsnivånsom
95 % inkomstbortfallet efter skatt till inkomst motsvarandeav upp en
7,5 basbelopp alltid att yttersta gräns.vara en
Skatteutskottet framförde principiella betänkligheter vid införandet av

skattefriheten.
Livförsäkringsskattekommittén har behandlat AGS utförligt i betänkan-

det Ds B 1977:4. Kommittén undersökte olika alternativ till lösning. Det
första och principiellt riktiga alternativet enligt kommittén beskattaattvar
utfallande Kommitténbelopp. bedömde emellertid de samhällsekono-att
miska och avtalsmässiga sådankonsekvenserna lösning talade motav en
detta alternativ. Ett alternativ beskatta premierna, vilketannat attvar
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stårformellt i samklang med AGS behandlas Kapitalförsäkring.att som en
sådanEn lösning skulle dock medföra administrativa bekymmer för

svårigheterarbetsgivare och föranleda för anställda och skattemyndigheter.
förelåg svårigheterBl.a. individualisera premierna. Sannolikt skulleatt

någon form schablon behövas. Ett tredje alternativ vägraattav var
arbetsgivaren avdrag för premiekostnaderna. Detta skulle dock strida mot
principen föravdrag personalkostnader.om

I övrigt kan skattereglernanämnas medger motsvarandeatt numera
behandling för gruppsjukförsäkring för lantbrukare, yrkesfiskare, skogsbru-
kare och Förrenskötare. lantbrukare finansieringensker inom förramen
de belopp tillerkänts jordbruket kompensation till följdsom som av
kostnadsutvecklingen och anpassningen jordbrukarnas inkomster till denav
allmänna inkomstutvecklingen. För yrkesfiskare gäller finansieringenatt
sker medel prisregleringskassan för fisk. För skogsbrukare skergenom ur

skogsvårdsavgiftenfinansieringen och föröver renskötare anslaget tillöver
främjande rennäringen.av

För statsanställda gäller enligt ingetavtal sjukavdrag kommeratt attnya
för frånske dem har arbetsgivarinträde medoch den 1 januari 1989som

månadernasför de första år.sjukskrivning under Däreftertre skerett
avdrag med procent.sex

AGS omfattar för närvarande 2,4 milj. anställda miljon1 ica varav ca
kommunal tjänst. Härtill kommer 0,2 milj. företagare. Premienca egna

områdetdet privata årberäknas uppgåför 1988 %till 2,18
På områdetlönesumman. det kommunala motsvarande siffra 1,20 %.är

årUnder 1987 utbetalades drygt 1,6 miljarder för försäkringsfall. Den helt
övervägande delen denna utbetalning försäkringsfall inträffatav avser som

årföre 1987. Antalet skadeanmälningar beräknas komma minskaatt mot
årbakgrund det under 1988 har träffats avtal inom SAF-LO-attav

området sjuklön.om

överväganden

En beskattning premien ståskulle formellt i överensstämmelse med denav
försäkringstekniska konstruktionen. En bättre lösning dock medär att,
utgångspunkt i AGS försäkringäratt densätten som samma som
allmänna försäkringen och sjuklön täcker bortfall arbetsinkomst vidav
sjukdom, beskatta utfallande belopp.

De sånuvarande reglerna bör ändras AGS vid den skattemässigaatt
behandlingen inte längre behandlas kapitalförsäkring. AGS bör isom en
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stället behandlas pensionsförsäkring. Utfallandesättsamma som en
alltsåbelopp enligt AGS bör beskattas.

29.7 TFA

Värt förslag: Skattefriheten för dagersättningenden s.k. inom TFA slopas.

Gällande rätt

Enligt 19 § KL ersättning kollektivgrund ansvarighetsförsäkringär av
utgårinte skattepliktig till den del ersättningen under förstade trettio

dagarna såden tid den skadade arbetsoförmögen och beräknasär attav
uppgårersättningen för insjuknandedagen till högst 30 kronor föroch

övriga dagar till 6högst kronor för dag.
TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada ersättning vadutöverger- -

från socialförsäkringen och kollektivavtalresultatutges är ettsom av
mellan arbetsmarknadens Ersättning underbl.a. akutparter. utges
sjukdomstid åttaoch vid invaliditet. Vid sjukskrivning sammanlagt dagar
eller längre finns möjlighet till ersättning för faktisk inkomstförlust, dvs.

från håll.den del inte försäkringskassan ellerersätts annatsom av
Även kommunalt anställda omfattas TFA. Statligt anställda har ettav

motsvarande försäkringsskydd det s.k. personskadeavtalet. Statengenom
har AMF-trygghetsförsäkring i uppdrag reglera de statsanställdasgett att

Ävenskador enligt avtalet. lantbrukare, yrkesfiskare, skogsbrukare och
renskötare omfattas TFA. För lantbrukare sker finansieringen inomav

för de belopp tillerkänts jordbruket kompensation till följdramen som som
kostnadsutvecklingen och anpassningen jordbrukarnas inkomster tillav av

den inkomstutvecklingen.allmänna För yrkesfiskare gäller finansie-att
ringen sker medel prisregleringskassan för fisk. För skogsbrukaregenom ur

skogsvärdsavgiftenfinansieringensker och föröver renskötare över
tillanslaget främjande rennäringen.av

Reglerna skattefrihet i 19 KL§ för s.k. dagersättning sammanlagtom
årför högst 204 kr. infördes ursprungligen 1975. Dagersättningen avser

förlorad arbetsinkomst. Tillsammans med beskattad sjukpenning antogs
ersättningen full kompensation. I förarbetena prop. 1974:187 anfördege
departementschefen arbetsgivarnas premiebetalning inte föranleddeatt
några skattekonsekvenser för den Praktiskaanställde. skäl talade för s.k.

kvittning. skattefrihet för den del försäkringen utfallandetyst av som avser
belopp för de första 30 dagarna kunde godtas provisorium.ettsom

Livförsäkringsskattekommittén beräknade Ds B 1977:4 arbetsgiva-att
dåvarande årkostnader för TFY 1976 uppgick till 350 milj. kr.rens ca- -

Endast förhållandevisliten del belöpte dock den ringa dagersätt-en
ansågningen. Kommittén dagersättningen i princip borde beskattas.att

Eftersom den helt övervägande delen ersättningen enligt försäkringenav
redan skattepliktig ersättning eller ersättning skattefri till följdäravser som
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den kostnadsersättning,utgöratt skulle beskattning dagersätt-av en av
ningen någonknappast medföra nämnvärd höjning premierna.av
Beskattningsfrâgan anståborde dock i avbidan de överläggningar i
dagersättningsfrågan förekom inför tillkomsten lagen arbets-som av om
skadeförsäkring LAF.

Enligt LAF gäller 100-procentig kompensationsnivåatt uppkommer vid
den s.k. samordningstidens vanlig sjukpenning slut, dvs. 90 dagar efter
skadefallet. Därmed fortfarande finnas förkvar denutrymme s.k.synes
dagersättningen under de första 30 dagarna i 19 § KL.som avses

Villkoren för TFA såvälhar emellertid ändrats kollektivavtalsområdet
för lantbrukare och yrkesfiskare. De villkoren innebärsom attnya

dagersättning sedan den ljanuari 1985 utgårinte längre under akut
sjukdomstid med schablonbelopp för de första utgår30 dagarna. I stället

ersättning för vad den skadade faktiskt förlorat i inkomst, vilketnumera
innebär, ersättningen skall beskattas i sinatt helhet enligt huvudregeln. Det

dock förekommakan schablonersättning fortfarandeatt utbetalas grund
TFA i dess tidigare utformning. TFA för skogsbrukare och renskötareav
helt anpassad till frånär de villkoren redan början.nya

överväganden

TFA uppbyggdär arbetsgivaren tecknad ansvarighetsförsäkring.som en av
Vid tidigare behandling har det premierna inte skulle föranledasagts att
några beskattningskonsekvenser för den anställde. Detta hadesynsätt även
livförsäkringsskattekommittén. Inte heller premien bör bliattanser
föremål för beskattning hos arbetstagaren.

Drygt 3 miljoner yrkesverksamma omfattas TFA. Av dessa utgörsav ca
1 milj. kommunalt anställda och 0,1 miljoner anställda inom detav av

området.kooperativa Härtill kommer 0,3 miljoner företagare 0,6och milj.
statsanställda. Premiesatserna varierar mellan 0,04 och 0,42 % av

årlönesumman. Under 1988 beräknas premier inflyter med 735 milj.att ca
för TFA.kr. 51,2 milj. kr. har betalats årunder 1987 för förloradut

arbetsinkomst. Endast liten del det beloppet torde kunnaen av avse
schabloniserad dagersättning.

Skattefriheten för dagersättningen bör slopas. Denna del ersättningenav
torde försumbar.närmastnumera vara

29.8 Socialavgifter

Vårt förslag: Försäkringsförmånerna belastas med socialavgifter. Premie-
förmånen för TGL m.fl. frånoch utbetalningarna AGS TFAoch blir med
vissa undantag förmånsgrundande.
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frånVanligen premiebetalningarna utbetalningarna devarken till ellerär
försäkringar vi behandlar i detta avsnitt underlag för socialavgifter eller

förmåner. Våramotsvarande allmänna överväganden beträffande
frågorsocialavgifter och därmed sammanhängande vi redovisar isom

35avsnitt 9.3 och kap. innebär ersättning grund förvärvsverksam-att av
het alltid skall underlag för socialavgifter. I vissa fall endastskallvara

utgå förmånsgrundande.grundavgift och ersättningen inte vara
föregående fråga förmånenVi har i det föreslagit i TGL friattom av

förmånenI linje liggerpremie skall beskattas. med detta skall bliatt
också förmånsgrundande.för fulla avgifterunderlag och bli

fråga föreslårI omAGB o.d. den nuvarande skattefriheten för vissatt
utgårdel utfallande Förbelopp upphör. närvarande inte socialavgifterav

någon förmånsgrundande. frågaoch ersättningen inte till del Iär om
avgångsvederlag såutbetalas direkt arbetsgivaren i andra fallsom av

vadbetraktas lön under skälig uppsägningstid lön ochmotsvararsom som
förmånsgrundande återståendeavgifts- och medan delär ettses som

skadestånd förmånsgrundande.avgifts-varken eller En avgiftsbe-ärsom
läggning kan antingen arbetsgivarens premieutbetalningar elleravse

frånutbetalningarna försäkringen. Det första alternativet medför vissa
någraproblem med hänsyn till bl.a. inte betalar in premier. Manatt staten

dåskulle bli motsvarande beträffande TGLsätttvungen att som
beräkna premie, i detta fall avgiftsbeläggningen.enbart skulle gällaen som
Med hänsyn härtill alternativet utfallandebelägga belopp medär att
avgifter föredra. Med till utbetalningarnashänsyn karaktäratt av
engångsbelopp bör avgifterna i form grundavgift ersättningar-ochtas ut av

förmånsgrundande. frågainte Motsvarande ibör gälla den delna vara om
avgångsersättning skadestånd,direktbetald klassificerasav som nu som

skadeståndliksom andra arbetsrättsliga till arbetstagare, beskattassom som
inkomst tjänst.av

fråga föreslårI AGS vi den försäkringen den enligtatt trots attom -
huvudregeln skulle behandlas kapitalförsäkring, eftersom den intesom en
uppfyller de formella förkraven i samband med tjänstatt tagenvara -
skall behandlas enligt för pensionsförsäkringar, dvs. premien skallsystemet
inte beskattas i stället utfallande belopp.utan

Beträffande sjukpenning AFLenligt och LAF socialavgiftergäller att
utgårinte vare sig avgiften eller utfallande Utfallandebelopp.

påverkarbelopp dock pensionsgrundande. Däremot de givetvis inte denär
sjukpenninggrundande inkomsten, eftersom denna bestäms efter den
inkomst, den försäkrade haftskulle ha han inte hade varit sjuk.som om
Om arbetsgivaren lön sjukpenningen sjukdomunder dennautöver ärutger

förmånsgrundandefullt avgifts- och med beaktande vadut sagtsav nyss
sjukpenninggrundande inkomst.om

åstadkommaFör falletkongruens med det arbetsgivarenatt att utan
försäkring själv betalar ersättning vid sjukdom sjukpenningenut utöver
från försäkringskassan AGSbör beläggas med fulla socialavgifter och bli
förmånsgrundande. Detta utgårbör dock endast AGSgälla när som

utgårkomplement till sjukpenning. När AGS komplement tillsom
förtidspension grundavgift förmåns-bör ersättningenoch intetas ut vara

4—RINK3
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grundande.
fråga föreslårI TFA skattefrihetvi nuvarande somattom avser

frånmaximalt 204 For anställda ersättning TFA varkenkr slopas. är
förmånsgrundande,avgifts- fallet föreller medan tordemotsatsen vara

egenföretagare. Ersättning sjukdomstid iunder akut bör överensstäm--
AGS med fulla avgiftermelse med vad beläggas ochsagtssom ovan om -

förmånsgrundande,bli vidmedan ersättning invaliditet bör beläggas endast
förmånsgrundande. Ett ytterligare tillmed grundavgift inte skälsamt vara

detta ersättningen vid invaliditet normalt utbetalas i formär att ettav
engângsbelopp.



SOU 1989:33

Traktamentsbeskattningen30

Allmänt30.1 uppläggningen betänkandetom av
i deldenna

Inledningsvis redogör för gällande tidigare utred-bestämmelser och
traktamentsområdet. tvåningsarbeten I följande avsnitten redovisarde

vi vissa statistiska uppgifter och beskriver kortfattat de problem som
nuvarande beskattningsregler upphov till. Vi sedan de olikatarger upp

för degrundmodeller traktamentsbeskattningen vi övervägt samtsom
slutsatser vi dragit beträffande vilka principer framtida trak-densom

på. därpåtamentsbeskattningen I de följande avsnittenbör bygga läggs ett
detaljerat förslag till förändringar traktamentsbeskattningsreglerna fram.av

ocksåVi har under arbetet med traktamentsbeskattningen inhämtat
frågor någrauppgifter i kollektivav-hur dessa reglerats de viktigasteom av

talen inhämtat upplysningar itraktamentsbeskattningenävensamt om
några utländska Redogörelsen för i bilagaskattesystem. utländsk finnsrätt
1.2. En förteckning de remissinstanser sig trak-över överyttratsom
tamentsbeskattningssakkunnigas betänkande sammanställningoch överen
remissyttrandena med sammanfattningar de synpunkter lämnadesav som
i olika avsnitt finns tillgängliga i finansdepartementet.

30.2 Materiella Skatteregler m.m

Gällande30.2.1 bestämmelser

Bestämmelser kostnadsersättningar skattepliktig intäkt ochnär utgörom
i vilka olika situationer ersättningarna svarande avdrag kanmotsom

fråga återfinnskomma i huvudsakligen i 32 33 §§ KL i anvisning-och och
till dessa lagrum. Statliga och kommunala traktaments- och reseersätt-arna

Åfrånningar undantagna skatteplikt. sidanandra gäller avdragsbestäm-är
utgåttmelserna inte skattefria kostnadsersättningarnär även ersätt-om

ningarna inte räckt till för kostnaderna.täckaatt
Statliga frånkostnadsersättningar undantogs beskattning redan när

regleringen årsdenna ersättningar först blev 1861aktuelltypav av genom
bevillningsförordning. Skattefriheten ärutvidgades 1963 pr0p.1963:120,
BeU 43, rskr 304, SFS 1963:265 till gälla kommunala trak-ävenatt

Övrigatamentsersättningar. områdetskatteregler i viktigakan
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grunddrag härledas till förslag års1921 kommunalskattekommitte SOUav
1924:53.

Avdragsbestämmelserna bygger vissa allmänna, grundläggande
principer för inkomstbeskattningen. sådanEn vid beräkningär, att man av

fråninkomsten särskild fårförvärvskälla avdrag förgöra allaen om-
kostnader för intäkternas förvärvande bibehållandeoch däremot intemen
för levnadskostnader. Vissa särskilda undantag finns dock. ökningFör den

levnadskostnaden uppkommer under tjänsteresa,av arbets-som en som en
beordrats företa,tagare har detatt naturligt medge undantagansetts att

från avdragsförbudet såledesoch skattemässigt hänsyn till fördyringen.ta
sådanEn fördyring kan nämligen kostnad för arbetsgivaren ochses som en

inte personlig levnadskostnad för arbetstagaren. Bland undantagensom en
finns vissa falläven där avdrag för ökade levnadskostnader kan komma i
fråga även kostnadsökningen inte föranletts tjänsteresa. Dessaom av en
undantag dock inte likaär självklara tjänsteresefallet.som

Vidare gäller vissa särskilda krav för bestämmelserna skall bliatt
tillämpliga. För kostnadsökningatt uppkommit under tjänste-en som en

skall avdragsgill krävs företagits utanför den vanligaresa attvara resan
verksamhetsorten. Den vanliga verksamhetsorten bestäms normalt med
utgångspunkt från tjänstestället. För anställda saknar tjänsteställe,som
vilket bl.a. gäller anställda inom byggnads- och anläggningsbranscherna,
bestäms den vanliga verksamhetsorten utgångspunkt frånmed bostaden.
Geografiskt den vanliga verksamhetsorten områdeomfatta inomanses ett

avstånd från10 km tjänstestället, sådantett eller frånsaknas, denav om
anställdes bostad. För tätorter gäller särskilda bestämmelser. I samman-
hanget avståndsgränsenkan nämnas, att det gällernär avgöraatt om en
statligt anställd berättigad gårär till traktamente 5vid km.

Om traktamente utbetalas för täcka kostnadsökningen underatt en
fårtjänsteresa avdraget beräknas enligt schablon.

När frågadet inte tjänsteförrättningär medges i princip inte avdragom
för kostnadsökning uppkommer enbart grund den skattskyl-som attav
dige arbetar och bor olika Detta skulle stridaorter. grundbe-mot

sådanadömningen kostnader i principatt privata levnadskostna-anses som
der. Vissa undantag finns dock. Detta gäller bl.a. anställningenom avser
endast tidkortare och det inte ifrågasättasskäligen kan avflyttningen att
sker till arbetsorten. Vidare undantag för fallgörs dubbel bosättning förav
makar. Som förutsättning för avdrag gäller här den skattskyldigeatt
grund sitt arbete bosatt sig den därän familjen bosatt.av ort ärannan
Härutöver krävs det inte ifrågasättasskäligen kanatt familjen avflyttaratt
till den skattskyldiges bostadsort grund förvärvsverksamhet,makesav
svårighet anskaffa familjebostad elleratt därmed jämförlig omstän-annan
dighet. Avdrag imedges dessa fall för verkliga merkostnader. I praxis har
dock viss schablonisering vid avdragsberäkningen kommit tillämpas.en att

Det finns någrainte lagstadgade tidsgränser för hur länge avdrag för
ökade levnadskostnader får frågamedges. När avdrag vid tjänsteresaär om
har dock i tvåårsregelpraxis kommit Dennagälla. har förlängtsatt gränsen
för arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbranschen.
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Vidare har skattskyldig arbetar eller mindre tillfälligten som mer annan
hemorten i praxis medgivits avdrag för kostnader för tillän besöksresorort

Ävenhemorten. detta avdrag har normalt bara medgetts gifta.

30.2.2 Tidigare förslag till ändrade regler

De beskrivna bestämmelserna till övervägande delenär nämntssom ovan
årens åtskilliga önskemålgammalt datum. Under lopp har framförtsav om

reformering tvådem. Reglerna har statliga utredningar,översettsen av av
årtraktamentsbeskattningsutredningen, tillsattes 1968, och trak-som

årtamentsbeskattningssakkunniga, TBS, fick sitt tiouppdragsom senare.
Iraktamentsbeskattningsutredningen år 1974 betänkandet SOUavgav

1974:45 Samordnad traktamentsbeskattning. Detta föranledde emellertid
någoninte årlagstiftning. TBS redovisade 1983 sitt uppdrag i betänkandet

SOU 1983:3 Skatteregler traktamenten. Detta har haft betydelseom som
vårtunderlag för förslag. Därför ilämnas det följandenärmast en

sammanfattning uppdraget, betänkandet remissutfallet.samtav

30.2.3 TBS uppdrag

Enligt direktiven omfattade TBS uppdrag genomgripande översynen av
beskattningsreglerna för traktamenten och resekostnadsersättningar.

utgångspunktEn för skattereglernaöversynen skulleatt görasvar,
neutrala. Avgörande för beskattningsresultatet borde inte vara vem som
företagit tjänsteresa tjänsteförrättningens Kommittén skulleutan natur.en
således undersöka den principiella skillnaden i behandlingenom av

frånersättningar behållas.offentliga enskilda arbetsgivare borde Hurresp.
den frågan ansågsprincipiella löstes reglerna för framtidenän böra ettges
sådant innehåll skillnaderna i skattehänseende mellan olika löntagar-att

påkategorier försvann. Som exempel skillnader nämndes de olika sätten
beräkna frågaantalet förrättningsdagar i offentligatt och privat tjänstom

fåmöjligheten kostnader i samband med övernattningsamt beaktade.att
I dessa avseenden gäller regler för statligt anställda.gynnsammare

utgångspunktEn borde söka begränsa den skattemässigaattannan vara
hänsynen till sådanakostnader i samband med tjänsteresor till kostnader

innebärakan verkligsägas fördyring. Användningen schablon-som en av
mässigt utformade ansågsregler självklar i framtidaäven ett system.
Samtidigt framhölls varje tjänsteresa utanför den vanliga verksamhets-att

sådaninte medför fördyring den bör beaktasorten avdrag. Attatt genom
så ifrågasattesskulle fallet särskilt beträffande endagarsförrättningarvara

långvarigaoch bortavistelser, där inkomsttagaren har sina levnads-anpassat
förhållanden så, han i praktiken kan ha bosatt sig denatt sägas därort
han arbetar och därför inte behöver vidkännas nämnvärd fördyring av
levnadskostnaderna.

En given förutsättning för kostnader vid tjänsteresa skulle beaktasatt en
ansågsskattemässigt i framtidenäven böra skett utanför denattvara resan

Ävenvanliga verksamhetsorten. månbegreppet i viss preciserats iom
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anvisningar författningar speciellRSV:s kan det i avtal eller ha en
således ansågs sådaninnebörd. Begreppet inte entydigt. Det böraär en

sådana förhållandendirektutformning det anknöts till avgöratt sommera
särskild fördyring Det framhöllshuruvida uppkommer eller inte. detatt var

så långtangeläget ledde till möjligt rättvisa ochmycket regleratt nya
likformiga samtidigt byggderesultat reglerna enkla ochsom var

ocksåschablonartade bedömningar. Riskerna för missbruk borde beaktas
och möjligt skapas.spärrar om

Även för i samband medbestämmelserna avdrag kostnader resorom
utgårdå omfattadesverksamhetsorten traktamente inte över-utom av

frågor. sådanliksom del andra närliggande En uttryck-angavssynen, en
sådanamöjligheten avdrag för ökade levnadskostnader iligen gälla att

fall skattskyldig där familjendär har arbete han ochän ärortannan
bosatt.

kvarståendeFörslaget borde syfta till minska riskerna för skattäven att
enligt gällande bestämmelser bedömtkan uppkomma parternasom om en

vidersättning traktamente denna bedömning underkänts taxe-som men
ringen. Möjligheterna till fortsatta förenklingar uppgiftsplikten förav

Åocksåarbetsgivaren till sidanborde andra borde behovetäventas vara.
frånförbättrad information arbetsgivarna till skattemyndigheternaav en

beaktas.

TBS förslag30.2.4

frågaI de materiella skattereglerna föreslog TBS viktig principiellom en
ändring, nämligen skattefriheten för statliga och kommunala traktamen-att

skulle avskaffas.ten
I övrigt byggde förslaget i flera grundläggande avseenden gällande

Merparten specialförutsättningarnabestämmelser. de nuvarande för rättav
såledestill avdrag föreslogs kvar. I vissa avseenden innebar förslagetvara

dock betydande skärpningar.
Sålunda ansåg kommitténs majoritet tjänsteställebegreppen ochatt

vanlig utformasverksamhetsort borde enhetligt. De denmenade attmer
faktiska iarbetsplatsen princip alltid borde tjänsteställe ochbetraktas som

någonintedet längre behövdes specialregel i fallbostaden vissaatt attom
jämställs med tjänstestället. Det sistnämnda skulle konsekvenser framför

Påför inomallt anställda byggnads- anläggningsbranscherna.och denna
punkt lämnades reservation och särskilt yttrande. Reservationen gicketten

behållasbostaden borde vanlig förverksamhetsort arbets-ut att som
för närvarande saknar tjänsteställe. Enligt det särskildatagare som

yttrandet borde reglerna vanlig verksamhetsort för anläggningsarbetareom
ytterligare.övervägas

En grundtanke i förslaget avdragsreglerna bordeattannan var,
långvariga frånsamordnas vid bortavistelser hemorten oberoendemera av

långvarigadessa berodde tjänsteförrättningar, kortare tidsom
anställning utanför bostadsorten pendlingsmöjlighet till denna ellerutan
dubbel bosättning. Kommittén menade merkostnadssituationen iatt stort
blev densamma i dessa olika fall. Därför föreslogs avsevärd inskränkningen
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vidden tidsperiod under vilken bestämmelserna schablonavdragomav
tvåårs-fåtjänsteresa tillämpas. Enligt gällerskulle nuvarande praxis här en

för för dem inom byggnads- ochalla arbetstagare arbetargräns utom som
Övrigaanläggningsbranscherna. regler avdrag för ökade levnadskostna-om

der gäller i princip tidsbegränsning. Kommittén föreslog schablon-utan att
tremåna-få förstaavdrag vid tjänsteresa skulle medges i hand under enen

någotdersperiod. Därefter avdragsrätten bedömas enligt andraskulle och
restriktivare kriterier. Härutöver föreslogs tidsbegränsninggenerellen av

två år. möjlighetavdragsrätten till i vissa fall RSV föreslogs docktre- -
frånmedge dispens denna tidsbegränsning för anställda vid vissaatt

anläggningsföretag.
tremânadersschablonenBeträffande vidare förbättringarföreslogs och

då särskilt beträffande beräkningen avdraget vid förrättningar medav
övernattning. Storleken avdraget föreslogs med deöverensstämma
belopp ibestämts kollektivavtal under förutsättning beloppenattsom
rymdes inom vissa maximiramar. RSV föreslogs i uppdrag bestämmaatt
dessa maximibelopp.

frågaI övrigt innebar förslaget i avdraget för ökade levnadskostna-om
tremånadersschablonen,der i andra fall de föll inom gällandeän attsom

förutsättningar för avdrag i oförändrade med denbehölls stort sett
utvidgningen, till avdrag vid dubbel bosättning föreslogs tillkommarättatt

ensamstående. frågaI beräkning förutomavdragets föreslogsäven om -
detta alltjämt utredningskulle kunna grundas faktiska kostnaderatt om

RSVenbart skulle utfärda anvisningar härom. Hemreseavdraget före-att-
slogs bli lagfäst utvidgat i vissa avseenden.samt

Remissutfallet30.2.5

Betänkandet remissbehandlades.
Remissinstanserna godkände TBS förslag i flera viktiga grunddrag.

Åtskillig kritik riktades dock enskildheter i Dettaförslaget. gälldemot
tremånadersregelnsärskilt och den föreslagna utformningen begreppetav

vanlig verksamhetsort. Den kritiken härvid sikte förslagetstyngsta tog
Ävenkonsekvenser för vissa kategorier arbetstagare. förslaget attav

anknyta avdragets tillstorlek bestämmelser i kollektivavtal kritiserades.

30.2.6 Vissa statistiska uppgifter

TBS lät företa omfattande statistisk undersökning. framgickAv dennaen
följande.bl.a.

880 000 %inkomsttagare eller 20 offentligan-löntagarna, inkl.ca av
från årställda, erhöll traktamente huvudarbetsgivaren 1977. Detta innebar

dåfördubbling jämfört med 1968, uppgick till 409 000.antaletänmer en
Ju destohögre lönen andel erhöll traktamente. Av dem medstörrevar en
lön minst 100 000 60 %kr. erhöll traktamente. Av löntagareänmer
med löneinkomst %under 40 000 fick endast 6,4kr. traktamentsersätt-en

årning 1977.
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För inkomsttagare med traktamente lämnades specificerade uppgifter för
497 000, medan kryssmarkeringar årfall där ersättningen för inteca

överstigit 500 utgåttkr. eller inte i 24 dagar redovisades föränmer ca
380 000.

Från 1968 till 1977 fördubblades antalet med specificeradepersoner
traktamentsuppgifter medan antalet gånger.kryssmarkeringar ökade 2,5ca

Den sammanlagda traktamentssumman för inkomstta med specifice-gare
rade uppgifter ökade under perioden från1968-1977 830 milj. kr. till
avrundat 2 330 milj. kr., 475 milj. kr. vid endagsförrättningar, 976varav
milj. kr. vid korttidsförrättningar, långtidsförrättningar592 milj. kr. vid och
271 milj. kr vid utlandsförrättningar.

Av antalet med specificerade traktamentsuppgifter uppbarpersoner
341 000 endagstraktamenten, 309 000 korttidstraktamenten, lång-84 000
tidstraktamenten 88 000och utlandstraktamenten.

Av traktamentstagarna 540 000 privatanställda och 330 000var ca
offentliganställda. För de privatanställda lämnades specificerade uppgifter
i 339 000 fall och 201 000 kryssmarkerades. För de offentliganställda var
motsvarande siffror 151 000 178 000.resp.

Sammanställning utbetalda traktamenten i privat tjänst källa SCB.av

Sammanställning utbetalda traktamenten i privat tjänstav
årsmilj.kr. i 1986 penningvärde

1986 1977 1968

antal belopp antal belopp antal belopp
milj. milj. milj.pers. pers. pers.

1000- kr. 1000- kr. kr.
tal tal

Endags 242 714 79 371
Korttids 220 3741 207 5751
Långtids 41 738 55 951
Utlands 146 1078 79 534

Totalt 413‘ 3904 339 3433 169 2439
Kryss— 906 201 65
markeringar

‘ Totalsumman blir lägre än de sammanlagdadelsummorna grund att ettavfåttantal anställda har flera slags traktamenten.
Iraktamenten understigande 500 kr eller utgåttinte har i 24änsom merdagar. Uppgift storleken dessa traktamenten saknas.om av

De uppgifter redovisats i tabellen visar, traktaments-som attovan
beskattningen mycketrör antal skattskyldiga. framgårett Det ocksåstort

det sedan 1977 skettatt kraftig ökning antalet endagsförrättningar.en av
Vidare har antalet kryssmarkeringar ökat mycket kraftigt.
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nuvarande regelsystem30.2.7 Problemen med

bristerna iden beskrivningFöljande avsnitt i huvudsakbygger av
enligtTBS i sitt betänkande ochnuvarande lämnaderegelsystem somsom

såvår blivitSnarast det problemenmening fortfarande aktuell. ärär att
år förrättningar därallvarligare grund antaletunder attsenare av

utgått följandeBristerna sammanfattas ikraftigt. kantraktamente ökat
punkter.

utsträckning avdragschabloniserade avdragsrätten medför iDen attstor
fördyringenöverstigande den verkligamedges med beloppett

årinfördes 1963. Schablon-Den principen med schablonavdragnuvarande
i statlig tjänst.delvis till de skattefria traktamentenareglerna anpassades

förutsattesNormalbeloppet, schablonbeloppet för dygn,dvs. högsta
för endagsför-Högsta schablonbeloppstatligt dygnstraktamente.motsvara

lästes Förvid vissa procentuella delar normalbeloppet.rättning av
frånlångtidsförrättningar gälla och medinfördes reducerat beloppett att

enligt TL anpassades till de materielladet sextonde dygnet. Uppgiftsplikten
efterbegränsningar i uppgiftsplikten har emellertid införtsreglerna. Vissa

hand.
beskrivna införts framkomGanska efter det attatt systemsnart ovan

mångaförekom ifanns det, framför allt överkompensationdet brister i att
särskiltfall. Bland dessa brister kan följande nämnas.

nivå.endagsförrättningar förSchablonavdraget för har högen-
verksamhetsorten komplicerat saknarBegreppet vanliga ochär egent--

lig till merkostnadsbegreppet. För vissaanknytning avgrupper
såvanligadessutom den verksamhetsortenarbetstagare bestäms att

intemedges merkostnader normaltschablonavdrag skall helt oavsett att
uppkommer.

någon vidLagen inte tidsgräns för hur länge schablonavdragställer upp-
långtidsförrättningar långamedges. Vid förrättningar där denkan

i övrigtskattskyldige har möjlighet ordna lämplig bostad ochatt anpassa
såsig fördyringen begränsas detta medföra kraftig överkom-kanatt en

pensation.
ocksåSchablonavdraget inte till den nattventilen vilkethar s.k.anpassats-

till överkompensation.leder

traktamentsreglerna vanligt förekommande och kontroll-Missbruk ärav
problemen betydandeär

framhållerTBS för missbrukrisken brottsligt traktamentsreglernaatt av
förhållandetDetta med det traktamentensammanhängerär attstor. ytterst

utnyttjas för inkomster skattefria. Med nuvarande skatteta-kan göraatt
såriffer skattefrihet inkomstökning förreell attstor mottagarenger en
förvåna frestelsen med oriktigaenligt TBS inte bör sig över att attman

uppnå sådan många.skattefrihet bli föruppgifter kan storen
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Även arbetsgivaren kan ha intresse i stället förett lön betecknaattav
utbetald ersättning till anställden traktamente elleren som annan

kostnadsersättning, eftersom utgårsocialavgifter påinte kostnadsersätt-
RÅningar. Regeringsrätten har i fråndom 1986 1986 ref 21en ansett

arbetsgivaravgifter inte utgåskulle såsomatt traktamente betecknaden
kostnadsersättning, den till viss deltrots kundeatt förtäckt lön.ses som
Regeringsrätten grundade sitt avgörande uttalande i förarbetenaett till
lagen 1962:381 allmän försäkring, enligt vilket kostnadsersättningarom
inte grundade till pension sårätt deäven de utgjordeawägts attom en
förtäckt löneförmån prop. 1959:100 86.s.

I enkät bland landets skattechefer företogs TBSen framgicksom attav
skattechefernas kritik traktamentsbeskattningsreglernamot i stor
utsträckning grundade sig erfarenheterna traktamentsreglernaatt
missbrukas.

Utbetalda traktamentsersdtmingar ofta inteöverensstämmer med utbetalda
normalbelopp

Schablonreglerna någonmedför inte effektiv spärr arbetsgivare imot att
det enskilda fallet betalar traktamente i syfteut kunna konkurreraattmer

arbetskraft än ersättning för merkostnader.om som
Det inte hellerär ovanligt traktamente enligt utgåratt kollektivavtal

med högre belopp normalbeloppen.än
Om det uppmärksammas vid granskningen den skattskyldiges deklara-av

fåtttion han traktamentsersättningaratt överstiger den schablonmäs-som
siga fåravdragsrätten han givetvis avdrag med mindre belopp detett än

han uppburit i traktamente. Detta leder ofta tillsom kvarskatt, eftersom
arbetsgivaren i mångadessa fall gånger inte gjort preliminärskatteavdrag.
Det ocksåmedför taxeringen bliratt komplicerad och leder iävenmer stor
utsträckning till i skattedomstolarna.processer

vårbegripligaS regler

Regelsystemet för traktamentsbeskattningen relativtär omfattande och
invecklat. ocksåRSV har detaljerade anvisningargett ut till ledning för
reglernas tillämpning. Reglernas komplexitet svårighetermedför både för
de anställda och de arbetsgivare kommer i kontakt med reglerna.som
Även skattemyndigheternas försvårasarbete givetvis härav.

Privatanställda uppbär traktamenten i omfattningstörresom kan inte
heller använda sig den förenklade självdeklarationen.av

30.2.8 Huvudsaklig inriktning vår Översynav

Av den i avsnitt 30.2.1 lämnade framgårredogörelsen nuvarandeatt
regelsystem åtskilligaupphov till problem, bl.a.ger överkompen-attgenom
sation förekommer i utsträckning ochstor ersättningaratt egentligensom

lön döljsär betecknas traktamente.att Vidare kontrollsvå-genom ärsom
righeterna betydande, vilket delvis har sin grund i det ofta kan föreliggaatt

intresseett mellan arbetsgivarengemensamt och den anställde betecknaatt
utbetalda ersättningar kostnadsersättningar i stället för lön, eftersomsom
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intedå dessutomden i regelutgår ersättningen ochintesociala avgifter
redovisat iviuppgifterstatistiskaanställde. Dedenbeskattas hos som

traktamentsbe-utbetaldakraftig ökning30.2.6 tyder vidareavsnitt aven
går säkertemellertid inteår. ökningenHur attärlopp under storsenare
kryssmarkeringarl ökat,antalet s.k.främsteftersom detbedöma är som

årår 1986.från 1977 till 900 000200 000
beskattningvårthuvudmålen neutralskapaför arbeteEtt är att enav
likaskall beskattasarbetsinkomster oavsettdvs. allaarbetsinkomster,av

förmån Ur dettaslag.utgår kontantlön elleri form annatde avsomavom
sådanaockså förinte medgesviktigt avdrag änannatperspektiv detär att

förvärvande ochför inkomsternasnödvändigaverkligenkostnader ärsom
skattefriforminte kan döljas iegentligen lönersättning är avatt som

från inkomstbeskattningneutralkostnadsersättning. detta slagAvsteg enav
bidrarsnedvridningar ochekonomiskatill allvarligaupphovriskerar att ge

framstårdetundergrävsför skattesystemettill förtroendet attgenomatt
orättvist.som

trak-funnit det angelägethar viMot bakgrund härav taatt upp
ingående dettaprövning i syftetamentsbeskattningsreglerna till atten

Ett viktigtarbetsinkomstbeskattning.område neutralskapa annaten mer
åstadkommamål förenklingar i regelsystemet.för äröversynen att

traktamentsbeskattningenförOlika modeller30.2.9

grundmodeller ärutredningsarbetet analyseratVi underhar tre som
traktamentsbeskattningsreglerna.för utformningenteoretiskt tänkbara av

från betalarutgår normalt direktarbetsgivarenEn modell1 att
denförrättningar utanförsamband medkostnadsökningar ieventuella

mån trak-arbetsgivaren betalarI denverksamhetsorten.vanliga ut
blir ersättningen betraktatill den enskildetamentsersättning att som

princip inte avdrag för demedges iden anställdeskattepliktig lön och
förrättningen.vidfördyringar kan uppkommasom

skattepliktigatraktamentsersättningarEn modell2 göraär attannan
variantEn modifieradför merkostnader.endast styrktamedge avdragoch

enligt vissa schablonermedge avdrag sättdenna metod är att som nuav
traktamentsersättning.uppburittjänstför anställda i privatsker som

traktamentsersättningarsamtliga3 Den tredje modellen är göraatt
såsom statliga kommunala traktamenten.skattefria gäller för ochnu

kombinationersig andra varianter ochMan givetvis tänkakan även av
dessa modeller.

tvåvår former de förstaendast modifieradeVi för del att avmenar
reformering traktaments-realistiska alternativ förmodellerna utgör aven

reglerna.

1 utgåttutgått 500 iunderstigande kr. eller inteOm traktamente med belopp
kryss kontroll-skall arbetsgivaren markera detta medän 24 dagar ettmer

uppgiften.
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En omoditierad form den andra modellen skulle innebära privatan-av att
ställdas och offentliganställdas traktamentsersättningar blir skattepliktiga
samtidigt avdrag medges endast för styrkta sådansom merkostnader. En
ordning skulle påtagligtvisserligen minska risken för överkompensation

den uppenbara nackdelenmen är blir krångligtatt mycketsystemet att
såvälhantera för enskilda, arbetsgivare skattemyndigheter. Det medärsom

hänsyn härtill vårenligt mening inte tänkbart införa regler dennaatt av
innebörd.

Skattefrihetsalternativet vårenligtutgör mening inte heller framkom-en
lig Viväg. detatt är angelägetanser regleratt gäller för of-samma
fentliganställda och privatanställda vid utformningen arbetsinkomstbe-av
skattningen. Vi detatt är grundläggande förutsättningmenar fören en mer
omfattande förändring nuvarande traktamentsregler skillnadenav iatt
behandlingen offentliganställdas och privatanställdasav traktamenten
upphör. En utvidgning skattefriheten till omfattaav att även traktamenten
till privatanställda skulle inte ligga i linje med strävandena breddaatt
skattebasen. En sådan utvidgning skulle inte heller motverka förtäcktatt
lön i form traktamenten.ut Om traktamentsbeskattningsreglernages av för
privatanställda görs restriktiva än falletär samtidigtmer som nu som
skattefriheten för offentliganställdas traktamenten bibehålls kommer med
all sannolikhet skillnaderna mellan dessa öka vad gällerattgrupper
behandlingen traktamentsersättningar. Strävandenav likformigmot en mer
arbetsinkomstbeskattning skulle därigenom motverkas. Det föreligger då
också risk för kommeratt systemet uppfattasatt orättvist desom av
privatanställda.

I det följande skall ingåendevi tvåbeskriva de huvudalternativmer som
vi tänkbarautgöra lösningaranser traktamentsbeskattningsfrågorna.
Båda dessa modeller innebär vidgad skyldighet för arbetsgivarenen att

skatteavdraggöra traktamentsersättningar. Vidare medför de att
kontrollen traktamentsersättningarav normalt bara skall behöva ske hos
arbetsgivaren.

skattepliktiga ersättningar och starkt begränsad avdragsrätt
Enligt denna grundmodell jämställs således kostnadsersättningar typav
traktamente helt med någonlön och avdragsrätt för ökade levnadskostna-
der för den anställde föreligger i princip inte. Utgångspunkten dåär att

förutsätter arbetsgivaren direktman att betalar de merkostnader som
uppkommer för den anställde vid förrättningar. Arbetsgivaren kan enligt
denna modell givetvis den anställde särskild ersättning förge hanatt
företar tjänsteresor och liknande ersättningen beskattas vanligmen som
lön. Behandlingen skulle bli densamma vad gäller försom som t.ex.nu

Övertidsersättningövertidsersättningar. och ersättning för obekväm
arbetstid jämställs i det svenska skattesystemet helt med lön, detrots att

måni viss kan innebärasägas kompensation för ökade levnadskostnader,
för den fårt.ex. anställde intaatt ytterligare måltid hemmet. Somutomen

jämförelse kan någranämnas i utländskaatt skattesystem såsom de i Norge
och Förbundsrepubliken Tyskland Övertidsersättningär delvis skattefri.
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Förutsättningarna införa avdragsrätt för ökademed slopadatt ett system
levnadskostnader bli väsentligt marginalskatten arbets-bör större när
inkomster kraftigt, i sig blir mindre värdasänks dels avdragenattgenom

också det blir för de anställda siglättare kompenseraatt attmen genom
för vissa merkostnader till i vissaslopad avdragsrätt kan upphovsom en ge

utgårsituationer, exempelvis särskilda lönetillägg vid förrätt-genom som
ningar.

slå hårtFör denna lösning inte alltför vissaskulleatt mot grupper av
utanföranställda har ökade levnadskostnader grund densom av resor

får någonvanliga verksamhetsorten inte kostnadsersättningmen av ar-
åtminstone övergångsvisbetsgivaren förmodligenskulle dock rädd-en

ningsregel innebärande viss begränsad avdragsrätt krävas.en

skattepliktiga ersättningar schabloniseradoch avdragsrätt

Grundprinciperna för denna modell de i förskulle dag gällervara som
anställda i privat tjänst. Detta innebär traktamentsersättningarna bliratt
skattepliktiga och avdrag medges för fördyrade levnadskostnader medatt
vissa schablonbelopp. Syftet med de förändringar företas ibörsom
förhållande till de gällande reglerna undvika avdragsreglernaär att attnu

såupphov till överkompensation. Vidare bör reglerna utformas detger
framgårklart arbetsgivaren skall skatteavdrag socialav-och betalanär göra

sådantgifter för utbetalda belopp. Förfarandet bör dessutom attvara en
fått ändåanställd traktamentsersättning normalt skall kunna deklarerasom

förenklat.

Våra slutsatser

vår utgångspunktEnligt uppfattning bör kunna ha för trak-man som
tamentsbeskattningsreglernas utformning arbetsgivaren skall föratt svara

åsamkasde extrautgifter anställd i samband med tjänsteförrätt-som en en
ning utanför den där han vanligen har sin Vi vidareverksamhet.ort anser

måndet rimligt arbetsgivaren i möjlig direktär betalar dessaatt att
Såkostnader. lär redan fallet i utsträckning det gällernärstornu vara

hotellkostnader i samband med övernattning. Men det torde blivit alltäven
vanligare såsomarbetsgivaren direkt för övriga kostnader,att svarar
måltider, fården anställde utnyttja betal- eller kredit-t.ex. att ettgenom
kort tillhör arbetsgivaren.som

således gåttUtvecklingen ihar den riktningen förutsättningarna föratt
kunna slopa avdragsrätten för traktamentsersättningar ökatatt avsevärt.

framhållitSom sådantidigare underlättas dessutom omläggning deen av
också föreslår.kraftiga skattesänkningar visom

Betydande uppnås sådanfördelar skulle kunna med lösning. Ersätt-en
ning för ökade kostnader grund arbete utanför den vanliga verksam-av

frågahetsorten skulle bli mellan den anställde och arbetsgivarenen
frånnormalt inblandning skattemyndigheterna. förenk-Avsevärdautan

lingar, framför allt för den enskilde skulle därigenom uppkomma. Man
skulle vidare i utsträckning tillkomma med den överkompen-stor rätta
sation det missbruk Någotoch nuvarande till.upphovsystemsom ger
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kontrollbehov vid taxeringen skulle föreligga.normalt inte
påtagligaDet finns dock vissa nackdelar med denna modell. Denäven

vår bedömningenligt vägande nackdelen sannolikt skulletyngst är att man
åtminstone övergångsvisbli ha viss avdragsrätt för anställdatvungen att

förhållandehar ökade levnadskostnader i till lönen, vilka destorasom av
någon fåranledning inte täckta arbetsgivaren. Detta skulle leda till attav

tvingades fråganha kvar detaljerad reglering i vilka situationerman en av
avdrag skall medges och storleken de belopp kan godtas. Det kanav som
också hävdas helt slopad avdragsrätt skulle alltföratt ett storten vara

från grundprincipen avdrag skall medges för de kostnaderavsteg att en
skattskyldig haft för förvärva inkomst.att en

En nackdel skulleär de flestaövergeatt ett ärsystemannan man som
uppståvid. I fall inledningsvis svårighetertorde det del förvartvana en

såväl såanställda arbetsgivare vid radikal omläggning trakta-som en av
menstbeskattningsreglerna. Bl.a. skulle relativt omfattande förändringar i
kollektivavtalen behöva företas.

Ytterligare faktor talar denna modell det sannoliktärmot atten som
skulle behövas ökad kontroll företagen inte förbetalar kostnaderatten av
den anställde i själva verket betrakta dennes privata lev-är attsom som
nadskostnader. Eventuellt skulle för underlätta för företagenattman

angåendebehöva ha vissa schablonregler vad godtagbara ökade lev-ärsom
nadskostnader vid förrättningar.

Sammantaget vi funnit sådanhar dessa nackdelar vityngdatt är attav
inte beredda förordaär denna modell. Möjligen kan utvecklingen iatt
den riktningen modellen sikt blir möjlig genomföra. Viatt att anser
dessutom fördelarna sistnämndamed lösning i utsträckning kanatt stor
uppnås ändringar i dagens system.genom

Vår såledesslutsats de framtidaär traktamentsbeskattningsreglernaatt
i likhet med nuvarande påregler för privatanställda bör bygga trak-att
tamentsersättningar skattepliktiga förär och avdrag ökade levnads-att

Ävenkostnader medges med vissa sådantschablonbelopp. i börett system
det emellertid förutsättas stårkunna arbetsgivaren direktnormalt föratt

åsamkasde kostnader anställd han företar utanför dennärsom en en resa
vanligaverksamhetsorten. Huvudsyftet med traktamentsbeskattningsregler-

fångadärförbör fårde fall där den anställde självatt betalana vara upp
ökade levnadskostnader inte oväsentlig storlek grund arbeteav av
utanför vanligaden verksamhetsorten. Reglerna bör med hänsyn härtill
kunna utformas betydligt restriktivt vad fallet. Vidän ärmer som nu
bestämmande schablonbeloppens storlek bör kunna förutsätta attav man

hålladen skattskyldige eftersträvar så lågkostnadsökningenatt som
möjligt.

Vårt förslag bygger i övrigt i delar TBS förslag. Vissa väsentligastora
skillnader finns dock bl.a. åtskilligtgrund vi beaktat den kritikattav av

delar TBS förslag mötte.som av
TBS förslag till likabehandling privat- och offentliganställdasav

Äventraktamenten övervägande positivt remissinstanserna.mottogs av
delar TBS bedömning slopande särregleringen för offentliganställ-att ett av
da bör kunna genomföras svårigheterför den skull förorsaka denutan att
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enskilde skatteförvaltningen.eller
TBS förslag till vad ianknyta avdragets storlek bestämts kollek-att som

påpekartivavtal innebäraflera remissinstanserävensynes som en- -
onödig komplikation.

Den egentliga tjänstereseschablonen i huvudsak bli tillämpligbör under
begränsad tidsperiod för Här vi funnit detnärvarande. har dockänen mer

från tremånaders-nödvändigt vissa awikelser konstruktiondengöraatt av
regeln TBS föreslagit. Vi särskilthar därvid beaktat de negativasom
konsekvenser skulle för vissa kategorieruppkommasom annars av ar-

framhållasbetstagare. Det bör dock delen förslagetden haratt ettav
viktigt samband med förslaget i första arbetsgivaren intehand ochatt
skattemyndigheterna skall beakta de skattemässiga konsekvenserna attav
traktamente utbetalats.

Även för övriga fall avdrag för ökade levnadskostader börav genom
Ävenslås fårtidsgränser fast hur länge avdrag medges. dockhär kan det

någotfinnas skäl jämka TBS förslag. För den kategori skattskyldiga,att av
förslagetberörs utvidga avdragsrätten vid bosättning,dubbelattsom av

ensamstående, någotnämligen bör tidsgräns den TBSsnävare änen som
föreslår gälla. För de skattskyldiga enligt nuvarande bestämmelser kansom
räkna med avdrag under betydligt tidlängre skulle bli möjligt enligtän som

åTBS förslag andra sidan visskan uppmjukning den tidsgränsen av som
föreslårTBS motiverad.vara

I följande avsnitt behandlas de olika materiella delarnanärmare av
förslaget.

Avdrag30.3 för ökade levnadskostnader vid

tjänsteresa

30.3.1 Definition den vanliga verksamhetsortenav

Vårt förslag: Den vanliga verksamhetsortens omfattning liksombestäms
utgångspunkt frånhittills med tjänstestället. 1 vissa fall likställs den

skattskyldiges bostad med tjänstestället.
Geografiskt områdeomfattar den vanliga verksamhetsorten inomett ett

avstånd från50 km tjänstestället eller bostaden.av
Den nuvarande särbestämmelsen för avskaffas.tätorter
Den tid under vilken arbete den vanliga verksamhetsor-änortannan

utfört tjänsten månader två årunder i tillbegränsasten tre motanses resa
enligt nuvarande huvudregel.

Nuvarande regler

Enligt huvudregeln avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresaom
punkt 3 första och andra styckena anvisningarna till 33 § KL krävs förav
avdrag merkostnaderna har uppkommit i samband med tjänsteresaatt en
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utanför den vanliga råderverksamhetsorten. Inom verksamhetsorten
således förbud avdrag för eventuella merkostnader detta slag.mot av

innehåller någonSkattereglerna inte definition den vanliga verksamhets-av
Däremot anvisningarhar därom utfärdats RSV. Dessa innebär,orten. av

den vanliga utgångspunkt frånverksamhetsorten normalt bestäms medatt
den plats betrakta den skattskyldigesär tjänsteställe. Vissaattsom som
arbetstagare saknar dock tjänsteställe. Detta gäller flertalett.ex. ar-
betstagare inom byggnads- anläggningsbranschen.och För dem gäller en
kompletterande anvisning utgångs-verksamhetsorten bestäms medattom

frånpunkt bostaden.
För anställda kontor, i verkstäder, butiker och liknande tjänste-är

stället den byggnad där den anställde i regel har sin arbetsplats. Vissa
anställda, chaufförer, serviceingenjörer m.fl.montörer, har regelt.ex. som

någoninte fast Förarbetsplats. dessa blir den plats där den anställde
hämtar och lämnar arbetsmaterial, arbetsorder och lämnartar emot
redovisning för utfört arbete betrakta tjänsteställe.att som

Geografiskt den vanliga områdeverksamhetsorten omfatta ettanses vars
vägavståndligger frångräns 10 tjänsteställetyttre km eller,ett av om

fråntjänsteställe saknas, den anställdes bostad.
För gäller särskild Medtätort regel. i dettatätorten menas samman-

hang varje samlad bebyggelse viss omfattning oberoende dennaav av om
ligger inom eller flera kommuner eller delar därav. I länsanvisningaren

områdenvilka härvid räknas Den vanligatätorter. verksam-anges som som
såledeshetsorten omfattar områdenhela ochtätorten inomäven denna

frånligger 10 km tjänsteställetän eller bostaden.som mer

påBostad och tjänsteställe olika orter

Ytterligare komplettering till huvudregeln verksamhetsortens be-en om
stämning fall där arbetstagaren inte bosatt den där tjänste-äravser ort
stället beläget. Tillär den vanliga dåverksamhetsorten räknas även ett
område vägavståndbelägen frångräns 10yttre är km bosta-ettvars av

Ärden. bostaden belägen inom den vanligatätort verksamhetsor-en anses
förekommandei fall omfatta den deläventen tätorten belägenärav som

område.utanför nyssnämnda Genom såledesdenna regel har visstäven ett
område kring bostaden kommit frågabetraktas förbudszon iatt som om

till avdrag.rätt

Tjänsteställe för offentliganställda

De beskrivna anvisningarna förgäller anställda i enskild tjänst. Förnyss
statligt anställda definieras begreppen tjänsteställe och vanlig verksamhet-

i det allmänna ARA.reseavtalet Som tjänsteställesort denanses ar-
betsplats där tjänstemannen fullgöraskall huvuddelen den tjänstgöringav

ingår i hans tjänst. Varje statsanställd förutsätts alltid ha visstsom ett
bestämt Påtjänsteställe. alltså förhållan-sätt den skiljerpunkten sig deras
frånden dem gäller för privatanställda.som



SOU 1989:33 65Traktamentsbeskattningen

Med vanlig förståsverksamhetsort enligt områdeARA begränsasett som
cirkel 5med kmzs radie och med tjänsteställetav en medelpunktsom

tjänstgöringszon.

Kollektivavtalsbestämmelser

I sammanhanget kan nämnas kollektivavtalen föratt arbetstagare inom den
privata innehållersektorn varierande avståndsvillkor tillavgör när rättsom
traktamente uppkommer. I allmänhet har dessa regler inte tillanpassats
avdragsbestämmelserna.

Tidsgränser

När arbetstagare fortlöpande haft sitt arbete förlagt tillen änortannan
den vanliga verksamhetsorten under längre två år såtid än arbets-anses

enligt RSV:s anvisningar övergåorten till bli den vanligaatt verksamhets-
Avdragsfrågan dåorten. bedöms inte längre enligt de schablonregler som

tillämpligaär vid tjänsteförrättning enligt de undantagsreglerutan som
gäller vid kortvariga anställningar bostadsorten och fallutom s.k. dubbelav
bosättning för makar. Avdrag dåmedges i princip för verkliga merkostna-
der.

Genom tidsbegränsad specialregel har dock denna tvåårsregelen s.k.
förlängts för arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbranschen prop.
198384:68, SkU 16, rskr 106, SFS 1983:1051. Bestämmelsen innebär att
denna kategori arbetstagare tvåårsperiodensefter utgångävenav har

fåmöjlighet avdrag enligtatt schablonmässiga principer. Den motiverades
med de förhållandenspeciellaatt gäller för dessa arbetstagaresom
påkallade viss lindring effekterna strikt tillämpning tvåårsre-av av en av
geln.

Bestämmelsen, infördes år 1983 med verkan årsfr.o.m. 1984som
taxering, har därefter förlängts vid tillfällen. Denett förgällerpar
närvarande års1989 taxering.t.o.m.

TBS förslag

TBS förslag frånutgick den vanliga verksamhetsortenatt skulle finnas kvar
avgränsande begrepp det gälldenärsom tillavgöra när avdragatt rätt

inträdde vid tjänsteresa. Förslaget innebar dock uppstramningar i vissa
väsentliga avseenden.

Den geografiska omfattningen verksamhetsorten föreslogs bliav
utvidgad fråntill 20 km nuvarande 10 km för privatanställda och 5 km för
offentliganställda.

Specialregeln bostaden i vissa fallatt jämställs med denom vanliga
verksamhetsorten föreslogs slopad. Detsamma föreslogs beträffande
specialbestämmelsen för tätorter.

Den tidsperiod under vilken arbete den vanligaänortannan
verksamhetsorten grundar tillrätt avdrag enligt tjänstereseschablonen
föreslogs frånnedkortad nuvarande huvudsakliga två år till tre- -
månader.

..RlNI
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Samtidigt modifierade TBS föreslagnadel effekterna deen avav
föreslå måltids-skärpningarna ersättning för skäligkontantatt attgenom

frånfördyring vid förrättning 5 tjänsteställetkm skulleänmer vara
skattefri.

I det följande redovisas kortfattat de TBS anfördedel skälen av som
till för sitt förslag.stöd

Skälen för TBS förslag

fråganI anslutning till den geografiska omfattningen verksamhetsor-om av
ansågsredogjorde TBS inledningsvis för talaten argument emot attsom

behålla frågageografisk förbudszon i till avdrag. TBS hänvisaderätten om
från hålltill vissa gjorts gällande, det inte gick bestämmadetatt att att

någon avstånd frånvilket minstadet gälldegräns när avgöraatt
arbetsplatsen merkostnad uppkom. Som kostnadser-exempel attsom en
sättning motiverad företagitskan mycket kortävenvara om resan
avstånd från intararbetsplatsen nämndes, arbetstagare normaltatt en som

åsamkas såsin lunch i form matsäck merkostnad han grundsnartav en
åtagande i tjänsten lämnar arbetsplatsen och intar lunchav en

närliggande TBS menade denna uppfattning tordedock,restaurang. att
svår skatterättsliga följerförena med det merkostnadsbegreppattvara som

Påde allmänna grunderna för inkomstbeskattningen. grund däravav -
utgå ifrånpraktiska det enligt TBS nödvändigtoch skäläven attav var-

måltidskostnad inte avdragsgill kostnad.verksamhetsorten äratt en
måste måltiderDetta enligt TBS gälla inte bara intogs i direktsom

avstånd fråntill inomanslutning arbetsplatsen rimligt denna.ävenutan ett
såledesTBS vanligastannade för den verksamhetsorten bordeatt

behållas såsom KL:s grundläggande begrepp.ett av
avståndsvillkorVid utformningen de bestämmer verksamhetsor-av som

åstadkommaomfattning det enligt TBS relativtangelägettens attvar en
Tätortsbegrcppetenkel regel passade in i schablonsystem.ettsom var

enligt FörslagetTBS alltför komplicerat för uppfylla detta krav. tillatt
omläggning taxeringsförfarandet skulle innebära arbetsgivarenattav

Ävenvid beräkningblev skyldig källskatt beakta schablonreglerna.att av
ansåg viktigtdetta skäl TBS det med enkel och enhetlig regelattav var en

så råda någotdet inte behövde tvivel i vilka fall skatteavdragatt om som
skulle ske.

avståndetNär det sedan gällde bestämma anförde TBSnärmareatt att
avståndförrättning det bestämmer verksamhetens omfattningen som

enligt 5nuvarande bestämmelser 10 km knappast generellt kunderesp.- -
någonmedföra Kommunikationernasmerkostnad. utveckling taladeanses

avståndet åtminstoneenligt TBS för utvidgas tillborde 20 km. Denatt
såsomsärskilda framstod betydligt mindretätortsregeln motiverad förän

Stockholmsområdet.närvarande. Den skulle i praktiken bara bli aktuell i
Vägavståndet i just den regionen förskulle behövatätortenatt motsvara

åtminstone ansåg så avståndsre-utvidgas till 30 km. TBS kvalificeradatt en
gel med hänsyn till dagens kommunikationer i och för sig skulle välvara
anpassad till merkostnadsbegreppet andra i landet. TBSäven orter
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menade dock slutligen vid 20 km skulle innebäraatt även gränsen en
lågväsentlig skärpning tjänstestället utanförnär Därför förordadestätort.

vägavstândenhetligt 20 km.ett om
ansågTBS dock det undantagsvis kunde inträffa, anställd vidatt att en

förrättning avståndkortare från20 måstekm tjänsteställetän betala en
lunch- alternativt middagskostnad högre kostnaden förän ätaattsom var
lunch eller middag i närheten tjänstestället. Mot den bakgrundenav
föreslog TBS regel kontant ersättning för verifierad skäligatten om
måltidsfördyring, uppkommit i frånsamband med 5 kmänsom resa mer
tjänstestället, Avståndsvillkoretskulle skattefri. medöverensstämmervara
vad för fråganärvarande gäller i till traktamente ARA.rätt enligtsom om

Som för förslagetskäl inte längre ivissa fall jämställa bostadsortenatt
med åberopadeden vanliga verksamhetsorten TBS förenklingsskäl, att

innehåller någonARA inte inskränkning frågai uppbärarätt attom
traktamente bostadsorten arbetsgivarnas rutiner skullesamt att
påverkas hållade skulle reda derasogynnsamt anställdaom var var
bosatta beaktaoch detta i traktamentssammanhang.

För arbetstagare byter arbetsplats eller mindre ofta, exempelvissom mer
byggnads- och anläggningsarbetare, Vägarbetare, skogsarbetare och
liknande, fåroch enligt nuvarande regler räkna bostadsortensom som
vanlig verksamhetsort, föreslog kommittén den första arbetsplatsen hosatt

och arbetsgivare skulle betraktas den vanliga verksamhets-en samma som
måsteOm arbetstagaren påskaffa logi arbetsorten föreslogsorten. att

till avdrag för ökaderätten levnadskostnader skulle bedömas enligt
sådantundantagsreglerna avdrag exempelvis grund dubbelom av

bosättning. Vid byte arbetsort under arbete hos arbetsgivareav samma
skulle arbetet den arbetsorten tjänsteförrättning undernya anses som
förutsättning arbetstagaren inte bosatt sig där. I det falletatt skulle
schablonavdrag kunna medges enligt de regler föreslagits försom
tjänsteförrättning månaderendast under i enlighet med dentremen -
tidsregel TBS föreslagit för tillämpningen reglerna avdrag vidsom av om
tjänsteförrättning. månaderEfter övergåskulle den arbetsorten tilltre nya

bli vanlig Avdragsfråganverksamhetsort. dåskulle bedömasatt enligt de
nämnda undantagsbestämmelserna.nyss

På denna punkt kommittén inte enig. En ledamot reserverade sigvar
och sakkunnig särskilt yttrande.en avgav

Reservationen gick den nuvarande särbestämmelsen bordeut att
behållas för byggnadsarbetare m.fl. framför allt praktiska skäl. Detav
framhölls TBSbl.a. majoritet inte tillräckligt beaktatatt de speciella
förhållanden råder inom byggbranschen. Dessa innebärsom att en
byggnadsarbetare kan fleraha skilda arbetsplatser under relativt kortvariga
perioder. Vidare framhölls kräver rörlig byggnadsar-att systemet en
betarkår.

Enligt det särskilda yttrandet borde reglerna vanlig verksamhetsortom
för anläggningsarbetare ytterligare. Härvidövervägas pekades bl.a. att
kommittéförslaget skulle leda till olika avdragsregler kundeatt komma att

påtillämpas arbetsplats för kategori arbetstagare.samma samma av
Avgörande skulle härvid fortsattde arbeta för den arbetsgivareattvara om
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anlitat dem för föregåendearbete den arbetsplatsennärmast ellersom
gångendet första de arbetade för den arbetsgivare försvaradeom var som

det aktuella projektet.
En grundtankarna i förslaget avdragsreglerna borde samord-attav var,

långvarigavid olika slag såledesbortavistelser. De föreslogs gällanas av
oberoende långvariggrunden för avdragsyrkandet tjänsteför-av om var en
rättning med övernattning bostaden, tidsbegränsad anställningutom en
utanför bostadsorten någotpendlingsmöjlighet till denna ellerutan annat
fall dubbel bosättning. TBS såmenade merkostnadssituationenattav
småningom blir i densamma i dessa olika situationer. Därvidstort sett
förutsattes arbetstagare tjänsteförrättning efter viss tidatt etable-en en

relativt fast anknytning till förrättningsorten och inrättat sigrat dären
exempelvissätt arbetstagare med dubbel bosättningsamma som en av

anledning. TBS dåmenade måstegrunden för avdragsrättattannan vara
arbetstagaren tvingats under begränsadatt tidsperiod inrätta sig medatt en

två hållbostad och inte han befann sig i tjänsten denatt utomresa
vanliga verksamhetsorten.

Det den bakgrunden tremånadersgränsTBS föreslog förmotvar som en
hur länge tjänsteresa och utanför bostadsorten skulleorten en samma
få betraktas tjänsteförrättning och grunda till avdrag enligträttsom
traktamentsschablonen. Förslaget innebar dock inte möjlighet tillatt
schablonmässig avdragsberäkning helt skulle upphöra den skattskyldigeom

tremånadersperiodensuppbar traktamente utgång.efteräven Avdragsrät-
dåskulle någotbedömas enligt andra ochten kriterier. I de fallsträngare

avdrag tremånadersperiodenborde medges ansågefteräven TBSsom
exempelvis avdrag borde kunna medges med faktisk merkostnad föratt logi

för ökade levnadskostnader i övrigt uppkommer vidsamt dubbelsom
bosättning. TBS framhöll tremånadersregelndet väsentligt inteatt attvar

kringgåsskulle kunna tremånadersperio-arbetstagaren vidt.ex. attgenom
utgång återkalladesdens helt kort till sin tidigare arbetsplats och därefter

påbörja tremånadersperiodkunde förrättningsorten. Därfören ny
uppehållföreslogs i vistelsen skulle föranlett arbeteatt vara av annan

under minst fyra för tjänstgöringenveckor skulleort att orten anses
uppehållbruten. Kortare och sjukdomsperioder bordesamt semester-

enligt TBS tremånadersperiodenföranleda förlängdes i motsvarandeatt
mån, förutsatt traktamente inte uppehållet.betalats underatt ut

Remissinstanserna

avståndsregelnBeträffande den föreslagna för bestämma den vanligaatt
verksamhetsortens geografiska omfattning lämnades under remissbehand-
lingen avståndetrad olika förslag. En del gick borde vidgasut atten

dåvad TBS förhållandenaföreslagit särskiltän och med tankemera -
tätortsområdenainom avståndsbestäm-medan andra förordade snävare-

melser.
Stark kritik riktades de effekterna de delarmot sammantagna av av

förslaget särskilt berörde arbetstagare inom byggnads- anlägg-ochsom
ningsbranschen. Detta gällde särskilt förslaget dels avskaffa bostadsor-att
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alternativ tremånadersgräns.vanlig verksamhetsort, dels införaten som en
ÄvenfrånDen starkaste kritiken olikakom branschorganisationer. ett stort

ocksåantal myndigheter emellertid negativa till förslaget. Fleravar
remissinstanser instämde i reservationen och det särskilda yttrandet. I olika
remissvar pekades bl.a. förslaget öppnade möjligheter till missbrukatt

kringgåendenoch bestämmelserna olika kombinationerav genom av
arbetsplatsbyten.

Flera remissinstanser vände sig förslaget tillskulle ledaäven attmot att
avdrag kunde komma förmedges ökade levnadskostnader vidatt

Mångaförrättning bostadsorten. dem menade avdragsgillattav
fördyring inte i dåuppkommer den situationen och avdragsmöjlighetatt
skulle strida huvudprincipen avdrag inte medges för personliga lev-mot att
nadskostnader. En del dem föreslog förslaget skulle kompletterasattav

ocksåmed fåbestämmelse bostadsorten skulle vanligräknasatten om som
verksamhetsort.

Ett flertal remissinstanser huvudsakligen myndigheter avstyrkte- -
förslaget måltidsfördyringersättning för frånvid 5att kmänresa mer
tjänstestället peåpekadeskulle bådeskattefri. De förslagetgöras strideratt

principen alla traktamenten bör skattepliktigamot ochatt motvara
principen merkostnader uppkommer inom den vanliga verksam-att som
hetsorten inte bör beaktas skattemässigt.

Vårt förslag

Den vanliga verksamhetsorten inarbetat begrepp i skattelagstift-är ett
behållasningen. Det TBSbör funnit benämning förbudszonsom som en

det avdragsgillgäller bestämmanär ökning levnadskostnadenatt om en av
slåföreligger inte.eller Att fast geografisk i alla lägengräns etten som ger

skäligt Målsättningenresultat sig i det omöjligt. inärmaste bör ställetter
åstadkomma avståndsregelsöka enhetlig, lättfattlig därattvara en

strävandena fårefter förenkling Av sistnämnda skäl bör denväga tungt.
särskilda tätortsregel, i för sigoch haft grunder för sig,goda slopas.som

ocksåErfarenheterna har visat tillämpningen regeln varierat mellanatt av
olika delar landet. Sedd bakgrund förbättringen de allmännamotav av av
kommunikationerna områdeoch utvecklingen bilismens sig den före-ter

avståndskravetslagna utvidgningen det nuvarande till 20 km alltförav
försiktig. åtminstoneHär förefaller utvidgning till 50 km realistisk.en mer

Skälen måltidsersättningför införa till skattefri vidrätt inomatt resa
framstården vanliga verksamhetsorten fögadäremot Iövertygande.som

praktiken skulle förslaget innebära lågt,visserligen tämligen avdragatt ett,
för ökade levnadskostnader skulle vidkunna medges arbete inom större
delen sådanden vanliga verksamhetsorten. En regel skulle strida motav
den grundläggande principen bör inte införas.och

Förslaget områdeinte längre jämställa den bostadenatt ett runt egna
med den också framgårvanliga verksamhetsorten skulle inte minstsom-

fåremisskritiken olämpliga konsekvenser. En effekt förslaget skulleav av-
bli det blev möjligt uppbära traktamente avdrag föroch ökadeatt att
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levnadskostnader vid förrättning bostadsorten denna belägenom var
av TBS föreslagna frånän 20 Avståndkm tjänstestället. 20mer om -

30 km mellan bostad och arbetsplats torde ingalunda ovanliga, särskiltvara
inte i storstadsområden. Av princip- och rättviseskäl bör regel kanen som

sådana konsekvenser undvikas. Den TBS föreslagna definitionenge av av
den vanliga verksamhetsorten såbör kompletteras den beskrivnaatt
effekten undviks.

Det vårfinns enligt mening skäl samordna bedömningen huratt storaav
långvarigaavdragen bör vid frånbortavistelser hemorten. Merkost-vara

nadssituationen blir i de fallen, påpekade, såTBS småningomävensom
ofta likartad oberoende skälet till bortovaron. Det sig därför skäligtav ter

lägre tidsgränssätta föratt tillämpningen den egentliga trak-en av
tamentsschablonen denän regel gäller förgenerösa närvarande. Densom
tidsgräns TBS månader,föreslog, förefaller väl Undertre awägd.som
remissbehandlingen farhågoruttalades vissa för byggnads- ochatt
anläggningsarbetare skulle komma förfördelas den föreslagnaatt genom
tidsgränsen. De sig dock överdrivnater till förslaget hel-om man ser som
het. En schablonisering föreslåsavdraget nämligen för tid efterävenav
tremånadersperiodens utgång under förutsättning kostnadsersättningatt

utgår.alltjämt En sak är anförts funnitatt skäligtannan som ovan- -
sänka detta förhållandeschablonbelopp i såvälatt till vad gäller enligtsom

nuvarande tremånadersschablonen.regler tillsom
Som TBS föreslog tremånadersperiodbör löpandeen orten anses

bruten uppehållendast beror arbetet förläggs tillattav som ortannan
under minst fyra veckor.

Genom den föreslagna tidsgränsen månader kantre överensstäm-om
uppnåsmelse även med den period under vilken det arbetsgivarenär som

skall den primäragöra bedömningen skattekonsekvenserna trakta-attav av
utbetalas. sådantMedmente förfarande detett kontrollskälär av

nödvändigt skattemyndigheterna någonatt vid tidpunkt träder in och
avlöser arbetsgivaren i denna bedömning.

30.3.2 Schablonavdragets principiella utformning

Vårt förslag: Vid tjänsteförrättning där utgåtttraktamente och övriga-
förutsättningar för avdrag förelegat får avdraget traktamentet.motsvara-
Förutsättningen härför traktamentetär inte överstigit vissaatt maxi-
mibelopp.

Lagtekniskt knyts avdraget såsominte TBS föreslagit till belopp- -
bestämts i centrala kollektivavtal.som

Nuvarande regler

Avdraget för fårökade levnadskostnader beräknas enligt schablon vid
tjänsteresa där utgått.traktamente Grunderna för schablonberäkningen
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inteavdragetår innebärSchablonenlagstiftning 1963. attlades fast genom
uppgått till beloppmerutgiften haverkligaden utanmotsvarar anses

En viktigbetalat spärrarbetsgivarenmotsvarande det traktamente ut.som
fårinteavdragetfråga Den innebäravdragets storlek.finns idock attom

ökning i levnadskost-normalaöverstiga belopp störstamotsvarasom anses
kalenderår fastställa detåt för varjeRSVDet uppdrogsnaden. att

dennormalbelopp. Normalbeloppet störstasistnämnda beloppet, anger
dygn.merkostnaden under heltnormala ett

årsmäutgifter 1982 detsedanför ochNormalbeloppet kost motsvarar
normalbelop-Det totalaenligt ARA.för hel dagstatliga dagtraktamentet

normalbeloppetTidigareersättning för bostad.omfattar ävenpet var
statligaKopplingen till dedygn.förmed det statliga traktamentetidentiskt

avdragsreglernasamordnasträvandenamedhängerbeloppen attsamman
Begreppetoffentliganställdas traktamenten.bestämmelsernaoch om
reseregle-avskaffades allmännastatsanställdaför närdygnstraktamente

år 1982.1952:735 med ARA fr.o.m.ersattesmentet
vidtilläggstraktamenteutgår i vissa fallochARA timtraktamenteEnligt

utgårövernattning dagtraktamentemedVid förrättningendagsförrättning.
Detalternativt nattraktamente. ärlogikostnadersättning för faktisktsamt

delogikostnad brutitsersättningen förframför allt utatt urgenom
ersättnings-offentliganställdas reelladeegentliga traktamentsbeloppen som

från privatanställdas.skiljer sig desituation
års lagstiftning1963infördesschablonbestämmelserDe genomsom

praktisktåstadkomma relativt regler och skapaenklasyftade till ettatt
området. Somdet berörda nämntsför beskattningenfungerande system

vadochavdragsreglernasamordning mellaneftersträvades även somen
ansågs skattemässigtDet detoffentligabeträffande traktamenten.gällde att

tjänsteresaför relativt traktamenten närfinnasskulle generösautrymme en
höjningallmänRisken förmerkostnader.medför betydande aven mera

sågDärvidtraktamentsnivån särskiltintebedömdes stor. manvara
garantivisskostnadersinaarbetsgivarens intresse begränsaatt som enav

till beloppflesta fall skulle inskränkasi deför traktamentenatt som
merkostnader.väsentligen motsvarar

förslagTBS

avdragsberäkningfrån schablonmässigutgick regelnTBS förslag att om
grundläggamdebehållas. beträffande deDetsamma föreslogsskulle

Även metodentillämpas.för den skulleförutsättningarna attatt
benämndaTBS förslagavdragsbelopp enligtgodtagbarafastställa högsta -

RSV föreslogs kvar.medverkanmaximibelopp varagenom av-
sålunda kundeersättningsbeloppvilkaMaximibeloppen skulle somange

Maximibeloppet skullefaktiska fördyringen.utredning dengodtas utan om
levnadskostnadenökning i bortsettnormalt godtagbarastörstamotsvara

dels inte medförfrån dels bortovarologikostnad under helt dygn, som
föreslogs bli med beloppbostaden. Logikostnadövernattning ersattutom

faktiska utgiften.motsvarade densom
för schablonavdra-beloppsgränsMed maximibeloppet ytterstasom en
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storlek föreslogsgets vidare, avdraget inte fick medgesatt med högre
belopp vad föreskrevsän i centrala kollektivavtal traktamente.som om

Som skäl för denna kollektivavtalsanknytning schablonavdragetav
anförde kommittén bl.a., utvecklingenatt hade visat de antagandenatt som
lagstiftaren årgjorde 1963 traktamentsgivningens begränsning inteom
hållit. Tvärtom hade tillämpningen schablonerna upplevtsav som
fördelaktig både arbetstagare och arbetsgivare. För arbetsgivarnaav angavs
möjligheten slippa betala socialaatt avgifter ha utgjort det främsta
incitamentet utbetalda ersättningaratt betraktade traktamenten.som
Arbetstagaren ansågs å sin sida ha kunnat lägre ersättningacceptera en om
den inte behövt beskattas denän utgivits lön med skatteavdrag.om som
TBS framhöll, överenskommelseratt utnyttja traktamenten förattom att
uppnå dessa effekter förekommitnärmast det lokala dåplanet och ofta
mellan den enskilda arbetsgivaren och arbetstagare. ansåg,TBS detatt var
angeläget sådanamotverkaatt överenskommelser förhindraoch schablon-
avdrag i dåde fall det uppenbart traktamentet inteatt motsvaradesvar av
merkostnad. TBS menade detta lämpligenatt borde ske attgenom man

beskrivet koppladesätt tillrätten schablonavdragovan till det häremotatt
svarande traktamentet utgåskulle enligt centralt kollektivavtal. Detta borde
dock fåendast frågabetydelse i avdragsbeloppets storlek. De allmännaom
förutsättningarna det frågaskulleatt tjänsteförrättning utanförvara om en
den vanliga verksamhetsorten måste dessutom uppfyllda. TBS anfördevara
bl.a. traktamenten oftastatt grundas kollektivavtal och i de fallatt man
de lokala följer kollektivavtalenparterna har viss garanti fören att
ersättningarna grundas merkostnadsaspekter. De centrala organisa-
tionerna ansågs i allmänhet sakna anledning utnyttja traktamentsinsti-att

förtutet kompensationänannat för merkostnad. Vidare anfördes att
bestämmelser traktamenten i kollektivavtal i praxisom hade tillmätts
betydelse vid bedömingen avdrag för ökade levnadskostnader förav

fåmansföretagdelägare i föroch traktamentslösa där schablonreglerna inte
direkt varit tilllämpliga. Kommittén ansåg därför det rimligt deatt attvar
centrala kollektivavtalens traktamenten fick viss ocksåbetydelse i schablon-
fallen och detta bordeatt komma till uttryck i lagstiftningen. Kommittén
föreslog i enlighet med det anförda sehablonavdragetatt begränsades till
belopp gäller enligt kollektivavtal för branschen.som Om traktamente idet
enskilda utgåttfallet med högre belopp deän centrala kollektivavtalens

såtraktamenten skulle presumtionen arbetstagaren överkompen-attvara
Om den verkligaserats. kostnaden inte såvisades ansåg kommittén det

rimligt den överskjutandeatt delen behandlades lön.som
Med kollektivavtal skulle normalt sådantcentralt avtal. Om detavses

centrala överlåtit fråganavtalet bestämmande traktamenteom av ett
lokalt plan borde däremot det avtal avgörande regleradevara rättensom
till traktamente. För oorganiserade arbetstagare menade kommittén att

borde analogt tillämpa det kollektivavtalman skulle ha varit tillämpligtsom
arbetsgivaren tillhört arbetsgivarorganisation.om Kommittén ansåg detatt

normalt inte någraskulle bereda svårigheter vilketavgöraatt avtal som
blev tillämpligt.
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Remissinstanserna

låtaFörslaget schablonavdraget kostnadsersättning enligtatt motsvara
centralt kollektivavtal kritik remissbehandlingen.hel del undermötte en
Bl.a. anfördes denna kollektivavtalsregel komplicera till-s.k. skulleatt
lämpningen schablonregeln och innebära merarbete för arbets-ävenav

innehålletgivare myndigheteroch enligt förslaget förutsattes känna tillsom
i hållaflertal olika avtal och reda vilka tillämpliga iett även som var
varje Enenskilt fall. invändning gick i kollektivav-beloppenut attannan
talen med sannolikhet skulle sig RSV:s maximibelopp. Vidarenärmastor
pekades centrala avtal saknas för vissa arbetstagare.att grupper av
Flera remissinstanser föredrog enhetliga, RSV fastställda avdragsnor-av
mer.

Å andra sidan menade del remissinstanser kollektivavtalsanknyt-atten
ning avdragets följdriktigstorlek eftersom de avtalsslutande parternaav var
själva bäst fick tillkänna storleken de merkostnaderanses av som
traktamentena i olika fall avsedda täcka.attvar

Vårt förslag

utgångspunktEn principiell vid utformningen avdraget i traktamentsfal-av
framgåttlen bör bl.a. avsnitt 30.2.9 schabloniseringenattsom av vara, av

bibehålls. såavdragsberäkningen Att nödvändig förutsättningsker är en
för regeln skall kunna inlemmas i förenklat förfarande bl.a.att ett som

frånförutsätter överflyttning avdragsberäkningen skattemyndigheternaav
till arbetsgivarna.

Det bärande skälet för kollektivavtalsanknytning det gällermest nären
sådanbestämma avdragets storlek uppfattningenatt attsynes vara en

återhållandekoppling skulle verka avdragets i vissa fallstorlek där
kostnaderna måsteregelmässigt understiger schablonbeloppet. Det dock
ifrågasättas sådanTBS inte överskattat de fördelar regel skulleom en
medföra. Härtill kommer kollektivavtalsbindning avdragensatt en av

i försvårastorlek hög grad skulle komplicera reglerna och tillämpningen för
både råda fråganarbetsgivare och myndigheter. Dessutom oklarhet iskulle
hur avdraget någraborde beräknas för skattskyldiga inte omfattassom av

Påavtal. den sistnämnda punkten TBS bagatelliseratha problemen.synes
påpekas såvälSlutligen kan den nuvarande den föreslagnaatt som av-

dragsbestämmelsen faktiskt förutsätter avdraget inom vissa belopps-att -
skall den uppburna ersättningen.motsvararamar -

Vid samlad bedömning bör schablonregeln i huvudsak utformas meden
Någonden förebild.nuvarande anknytning mellan schablonreglernassom

belopp och ersättningarnas såledesstorlek enligt kollektivavtalen bör inte
göras.
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30.3.3 Avdragsbeloppens storlek vid olika förrättningar

Vårt förslag: Avdraget vid endagsförrättningar slopas.
Avdrag medges endast vid förrättningar medfört övernattning.som
Endast avdragsschablon för måltidermerkostnader för och diverseen

småutgifter gäller härvid tremånadersperiod.under Den nuvarandeen
Åreduktionen schablonavdraget efter 15 således.dygn avskaffas andraav

sidan sänks det avdragsgilla maximibeloppet för de nämnda kostnaderna
jämfört med vad gäller i dag det femtonde dygnet.t.o.m.som

För logikostnad medges avdrag med belopp den faktiskamotsvararsom
utgiften.

fårSchablonavdrag medges för kostnad för bostad nattraktamentenär
utbetalats och Iogikostnaden inte kan styrkas.

I nuvarande skiljer mellan långtidsför-system endags-, korttids- ochman
rättningar.

30.3.3.1 Endagsförrättningar

Nuvarande regler

Enligt schablonavdragsbestämmelserna KLi medges avdrag vid förrättning
pågårövernattning 4-10 timmarutan %med 20 normalbeloppetsom av

för dag vid korttidsförrättning år66 kr. 1989, RSFS 1989:5. sådanFör
endagsförrättning 10 timmar i följdän medges avdrag medsom varar mer
belopp motsvarande 40 % årnormalbeloppet 133 kr. 1989.av

Enligt utgårARA för statligt anställda visst traktamentsbelopp per
timme vid förrättning överstiger 4 timmar. Timtraktamentetsom är
fr.o.m. den 1 februari 1989 4:70 kr. timme. För förrättningper som
omfattar tid efter utgårkl. 19.00 tilläggstraktamente 64 kr.om

TBS förslag

TBS förslag anknöt till pånära nuvarande regler. Kravet minst 4 timmars
bortovaro föreslogs kvar förgräns tillnär avdrag skullerättvara som en
inträda. Vidare föreslogs olika schabloner för förrättningar omfattatsom
bortovaro före efter kl.19.00. Beträffande förrättning avslutadesresp. som
före kl. 19.00 föreslogs avdraget visst maximibelopp,ett tänktavse som var

täcka merkostnader för lunch mellanmål.att och När förrättningen
omfattade tid efter kl. 19.00 föreslogs avdraget halvtmotsvara ett
dagtraktamente vid förrättning med årövernattning 138 1989.kr. Det
sistnämnda avsågs dåbeloppet inkludera middagsmål.merkostnad föräven
Schablonbeloppen skulle enligt förslaget fastställas RSV.av

Skälen för TBS förslag

TBS utgångsläge det inte torde realistisktatt söka avskaffavar, attvara
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falli vissaSamtidigt framhöllsvidavdraget endagsresor. att systemet
TBSöverkompenserade.blivit klartinneburit anställdaatt stora grupper

effektentillsammans hade denflertal omständigheterpekade ett som
framstå direktaoftaskattefria endagstraktamenten kom attatt som

förmåner.
dåbehållasbordeschablonavdragetTBS blev dock,slutsats att men

låg TBS framhöllnivå nuvarande.relativt jämfört med den atten som var
merkostnad ochmåste stå schablonen endast skulledet klart attatt avse

någon merkostnad. Enmedföra väsentliginte behövdekostnad för lunch
enkel beskaffenhetför relativtjämförelse mellan kostnaden lunch av

ansågsfrivarvid värdet helt lunchden vanliga verksamhetsorten varaav-
förrättningunderskälig kostnad för lunchtill viss ledning och en-

10-20merkostnadkommittén i högreresulterade enligt knappast änen
kr.

låg förtämligen schablon borde gällaFörslaget gick attut resoren
middagkvällsmål. fallI demedföra kostnad förinte kunde antassom

sådan blienligt TBS högre belopp kunnauppkom bordekostnad ett
tillämpligt.

två gällde utformaTBS diskuterade alternativa detvägar när att en mer
nämndes gickEn möjlighetkvalificerad endagschablon. ut attsom

vägavståndavståndsregel. Vid förrättningarspecielluppställa ett aven
från medges.15 mil tjänstestället skulle högre schablonbeloppminst ett

bliinnebar den schablonen skulleDen andra möjligheten högreatt
återresan från förrättningsor-tillämplig i fall förrättningsmannen företogde

efter visst klockslag.inte kom tillbaka förränkvällen och ettten
föreslåARA:s modell förebildTBS stannade för med att ettatt som

vidhälften det statliga dagtraktamentethögre motsvarandetraktamente, av
år 1989, fick drasförrättning övernattning 138 kr.med enav om

avsågsefter 19.00. Beloppet täckaendagsförrättning omfattade tid kl.
måltidbåde kvällen.för lunch ochmerkostnad extraen

för sigframhöll TBS, det i ochNär det gällde kortare endagsresor att
intemerkostnader normaltfanns för uppfattningenstarka skäl settatt

så TBS sigförrättningar 4-6 timmar. sadevid kortvarigauppkommer som
frånminimitid för schablonavdraghöja nuvarandeha allvarligt övervägt att

såväl KLfinns iMot bakgrund tidsgränsen 4 timmar4 till 6 timmar. attav
övergångenansåg till schablonsystemARA TBS docki att ett nyttsom

itidsgränsen inte ändrades. Den kunde stället eventuelltunderlättades om
TBSvunnits de schablonreglerna.sedan erfarenheteromprövas av nya

mellanmålansåg merkostnader för bordeschablonen förutomden lägreatt
skälig lunchkostnad beräknad efter vad det normalt kostaromfatta ätaatt

Frånmed servering. beloppet bordelunch i mellanklassenrestaurangen
för inbesparad lunchkostnad verksamhetsor-dragas skäligt beloppettav

motsvarighet till det sistnämnda beloppet nämndesSom lämpligten.
förmånsvärdet fri lunch.av
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Remissinstanserna

Flera myndigheter kritiserade förslaget avdrag för ökade levnadskostna-om
der vid endagsförrättning. Många dem menade fördyring huvudatt överav

inte uppkommer sådanataget vid förrättningar såledesoch avdragetatt
borde Åslopas. Andra förespråkade nedskärning avdraget. andraen av
sidan framkom önskemåläven utformninggenerösare avdraget.om en av

Vårt förslag

Det flertalet heltidsarbetandestora arbetstagare intar varje arbetsdag
måltidnormalt -lunchen utanför Någonhemmet.en enhetlig genomsnitt--

lig merutgift för lunch utanför den vanliga verksamhetsorten kan inte
fastställas. De ekonomiska och praktiska och villkoren förarrangemangen
lunchmålet varierar åtskilligtnämligen från arbetsplats till arbetsplats.

Flera arbetstagare erhåller någon form lunchsubventionav av ar-
betsgivaren. Detta kan ske antingen i måltidskupongerform ellerav genom

lunchen kan intasatt till rabatterat pris i personalmatsal tjänstestället
eller i dess närhet. Skillnaden mellan bådadessa subventionsformer är
främst lunchkupongeratt kan utnyttjas vissa överallt irestauranger

såledeslandet och inte bara den vanliga verksamhetsorten.
För arbetstagare åtnjuterinte subventionerad stårsom lunch valet ofta

mellan medhavdäta lunchatt eller uppsöka vanligatt lunchrestaurang.en
Det torde framför allt arbetstagare regelmässigtvara utnyttjar möj-som
ligheten iätaatt personalmatsal frånstegupplever från dessasom

fördyrande för kosthållet.arrangemang som
Om använder priset för arbetsgivarenman rabatterad lunchen av

personalrestaurang jämförelsepris så torde kostnadsökningensom för en
måltidmotsvarande på vanlig lunchrestaurang tämligenen enkelav

beskaffenhet vid 10-15stanna kr. I de fall arbetstagaren även under
förrättningen äter medhavd matsäck eller subventionerad lunch uppkom-

oftast inte någon helst fördyring.mer Detsammasom gäller när ar-
betstagaren även den vanliga verksamhetsorten är hänvisad till vanliga
serveringar subventionering.utan Den i detta sammanhang relevanta
frågan är och i vilken utsträckning avdragom schablonmässigt skall medges
för merkostnad arbetstagaren förutsätts hasom haft. Vidare bör beaktas

daglig frånbortovaroatt hemmeten 10 timmar ingalunda ovanligom ärca
underäven arbetsdag inte inbegriperen tjänsteresa.som

Obestridligen kan längre endagsförrättningar föra med sig vissa ökade
kostnader för den resande. Dessa är emellertid såpassnormalt begränsade

det med hänsynatt till den restriktivitet bör ifrågavarandepräglasom
vårregler enligt mening inte finns anledning kompensera föratt dem

skatteavdrag för ökade levnadskostnader.genom Det påpekaskan detatt
någrafinns kollektivavtal, åkeri-exempelvis och maskinföraravtalet och

byggnadsavtalet, inte medger traktamentsersättningsom för endagsförrätt-
ningar. Avdrag såledesbör huvudöver inte medgestaget för endagsförrätt-
ningar. Kompensation för eventuella fördyringar vårbör enligt mening
kunna ske arbetsgivarenatt dengenom anställde såsomlönetilläggger ett

falletär vid ersättning förnu obekväm arbetstid och övertidsersättning.
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avdragsrätten för endagsförrättningarGenom slopa skulle ävenatt
kontrollproblemen och de administrativa problemen med traktamentsbe-

såledesskattningen minska Det betydligttorde i regelavsevärt. vara
enklare för skattemyndigheterna förrättning medkontrolleraatt om en
övernattning verkligen endagsförrättning genomförts.ägt än attrum en

såledesMöjligheterna till missbruk minskatraktamentsreglerna skulleav
påtagligt.

framhållasSlutligen för endagsförrätt-bör slopad avdragsrättatt en
ningar skulle innebära basbreddning. Uppskattningsvisavsevärden
utbetalas för närvarande endagstraktamenten minst miljard kr.1
årligen, inkl. statliga Beloppet dockoch kommunala traktamenten. kan

åtskilligt beroende i vilken utsträckning kryssmarkeringarnastörrevara
gäller endagsförrättningar.

Vår såledesbedömning blir avdraget vid endagsförrätt-sammantagna att
ningar bör slopas.

30.3.3.2 Förrättning med övernattning

Avdrag för logikostnader

Det normalbelopp för helt dygn, bestämmer schablonavdragets storleksom
vid förrättning med övernattning, omfattar kostnad för bostad. Sedanäven
år uppgått1975 har bostadsdelen till 55 RSFSnormalbeloppet kr.av
1989:5. Efter 15 dygns bortovaro reduceras beloppet till 33 kr. Avdrag
enligt schablonregeln intekan medges med högre belopp denoavsett om
skattskyldige faktiskt haft högre logikostnad.en

En skattskyldig möjlighethar dock yrka avdrag med högre belopp änatt
framgång sådantnormalbeloppet. För ha med yrkande krävsatt ett

emellertid enligt uttryckligt stadgande i andra stycket sista meningen av
punkt 3 anvisningarna till 33 § KL visarhan den totala,att attav

Någonsammanlagda kostnadsökningen varit högre schablonavdraget.än
sådanmöjlighet särbehandla enbart logikostnaden i utredning finnsatt en

Såvittinte. korttidsförrättningargäller skall vidare samlad bedömningen
året.ske samtliga tjänsteresor underav

Det statliga nattraktamentet enligt ARA lika normalbelop-är stort som
Efter 30 50bostadsdel. dygn reduceras det till För offentligan-kr.pets

ställda kompletteras dock bestämmelsen till mednattraktamenterättom
s.k. nattventil. Den arbetstagaren till ersättning för faktiskadenrätten ger

årlogikostnad haft. Nattventilenhan tillkom 1970 resultatettsom som av
överläggningar mellan arbetsgivarverk och arbetstagarorganisatio-statens

Bakgrunden stigande hotellprisernade kraftigt under l960-talet.nerna. var
Dessförinnan statligahade den logikostnaden varit inbakad i detäven
dåvarande statliga dygnstraktamentet grundat schablonmässigasom var
uppskattningar. Genom principen ersättning förnattventilen kom om
självkostnader dvs. faktiska kostnader redanersättaatt statensom- -
tidigare hade tillämpat för resekostnader utvidgas till omfatta ävenatt att
logikostnader.
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TBS förslag

TBS föreslog schablonavdragsreglerna skulleatt kompletteras med regelen
tillrätt avdrag för faktisk logikostnad, den skattskyldigeom självsom

betalat och visat han haft. För situationeratt där logikostnad inte kunde
styrkas den skattskyldige uppburit nattraktamente föreslogsmen ett
schablonavdrag medges. Den maximibeloppet föryttre dettaramen - -
schablonavdrag föreslogs bli bestämd med beaktande skäliga kostnaderav
för logi såsomenklare beskaffenhet, i husvagn eller hos släktingarav eller
bekanta. TBS framhöll förutsättning för måsteatt avdrag härävenen vara

övernattning faktiskt skettatt bostaden under förrättningen.utom Den
åkaföredrog hem i stället föratt förrättningsortensom övernattaatt

borde enligt TBS inte ha till avdragrätt för nattkostnad. TBS menade att
dåhem regelmässigt torde avdragsgill. Vidare föreslogsresan detvara att

maximala schablonavdraget för skulle fastställas RSVnatt och detattav
inledningsvis borde ARA:s nattraktamente, dvs.motsvara 55 kr.

Remissutfallet

Förslaget komplettera schablonreglernaatt med uttrycklig bestämmelseen
till avdragrätt för faktisk logikostnadom övervägande positivtmottogs av

remissinstanserna.

Vårt förslag

Förslaget lagfästa den s.k. nattventilenatt princpielltär välgrundat och ter
sig självklartnärmast rättvisesynpunkt bakgrundmotur attav en

långmotsvarande regel under tid tillämpats för kategori skattskyldiga.en
Som TBS framhöll betänkandet 97 förvånandedetär detsnarasts. att
nuvarande inte kritiseratssystemet för det inte inrymmerattmera en
nattventil. Som trolig förklaring härtill inomnämns, näringslivetatt man
tillämpat den form nattventil innebär arbetsgivaren direktav attsom
betalar den anställdes hotellkostnad. Detta har kunnat ske antingen genom

hotellet skickat räkningenatt direkt till företaget eller användninggenom
företagets kontokort. Dessa förfarandenav medför hotellkostnadenatt

hamnar helt utanför den anställdes deklaration.
Vid den utformningennärmare regeln kan dock vårenligtav man

mening inte frånbortse den utveckling kännetecknat hotellmarknadensom
åren.de Den har lettsenaste fram till ständig och kraftig stegringen av

rumspriserna. I synnerhet i storstadsregionerna har detta fenomen blivit
särskilt markant. Vi ifrågasättasdet kanatt det rimligtanser är attom
avdragsmässigt godta kostnader sådana storleksordningar det härav som

frågakan När övernattningskostnad utgiftvara förom. hotellrumen avser
Åskulle därför beloppsspärr kunna sättas. andra sidan sådanskulleen en

blispärr ganska verkningsfri den inte kombineras med avdragsbe-om en
gränsning för Sådanaarbetsgivaren. begräsningar har vi awisat tidigare i
fråga naturaförmåner, inte minst sådandärför slårom olikaatt en

påberoende arbetsgivaren skattskyldigär i Sverigeom eller inte. Vi har
avstått fråndärför föreslå frågabeloppsspärratt i hotellkostnader.en om
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nattventilenkomplettering tillschablonavdragFörslaget ett somom
nivå underlegatnuvarande beloppetförefaller rimligt. Att det samma

imindre härår uppjusteringar äntyder behovet ärflertalett att av
kännetecknaruppstramningfråga kostnadsersättningar. Denandra somom

få Schablonav-vårt i denna del.genomslagförslag börövriga delar ävenav
nuvarande,något lägre belopp dettilldraget därför bestämmas änbör ett

50nämligen kr.
övernattninggivetvisövernattningskostnader förutsätterAvdrag för att

förgivetvis lika liteDetutanför hemmet.verkligen ärägt somrum
fall visari varje enskiltskattskyldigemöjligt kräva dennärvarande att att

fråga övernattning hemmet.varitskattemyndigheterna detför utomatt om
arbets-särregelemellertid beaktasKontrollaspekten bör en omgenom

kontrolluppgiftsskyldighet.givarens

småutgiftermåltider ochmerkostnader förAvdrag för

Nuvarande regler

olika vid kort- ochschablonavdragetEnligt gällande regler är stortnu
lângtidsförrättningar. förrättningkorttidsförrättning räknasSom som

då förhelt normalbelopptill 15 dygn. Avdragetomfattar ettmotsvararupp
pågår. för 1989 för kostNormalbeloppetvarje dygn bortovaronhelt som

småutgifter vistelsen och277 kr. Näroch diverse ortär sammaen
pågått 15 dygn i följdlängre tidden vanliga verksamhetsortenutanför än

långtidsförrättning. fr.o.m.Avdraget reducerasförrättningenbetraktas som
vilket för den del% normalbelopp,till 60 heltdet sextonde dygnet ettav

årsmåutgifter 1989minskning till 167 kr.innebärkost och ensom avser
1989:5.RSFS

för nämnda avdragsreglernaoffentliganställda gäller i stället deFör nyss
övernattning.förrättning medutbetalas vidskattefritt traktamenteatt ett

uppgårår det1989 till 277 kr.enligt ARA förDagtraktamentet t.o.m.
pågår. 18015 det tillEfter dygn reducerasfemtonde dygn bortovaronsom

kr.

TBS förslag

tremânadersbegränsning egentligTBSSom föreslognämnts av enovan en
tremånadersperioden föreslogs avdragUndertjänsteförrättnings längd.

maximalt fickutgifter under dagtidmedges med belopp förett som
år 1989.ARA, dvs. 277 kr.nuvarande dagtraktamentet enligtdetmotsvara

tremånadersperioden.Någon föreslogs inte inomreducering beloppetav

för TBS förslagSkälen

initialperiodhögre underavdrag traktamenteAtt är en av enresp.
logiförrättning med kostnader för och kosthänger naturligen attsamman

bli särskilt höga. Sedan förrättningsmanneni detta skede bedömts kunna
sålundadet blivit möjligt för honomskaffat sig lokalkännedom och att

exempelvis hotellboende mednedbringa utgifterna, ersättaattgenom
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billigare logi, harannat, reducerad schablon motiverad.en ansetts
Tidpunkten för reduceringen efter 15 dygn har i brist objektiva- -

bestämts måni viss godtyckligt.normer
TBS konstaterade merkostnader måltiderföratt naturligtvis måni viss

kan nedbringas förrättningsmannenatt förhållandenalär kännagenom
Samtidigt framhöllsorten. denna möjlighetatt dock starkt begränsadvar

för den hänvisad till inta måltidersinasom var att TBSrestaurang.
menade möjlighetatt måltidskostnadernaatt nedbringaavsevärtmera
torde uppkomma först förrättningsmannannär hushållabörjade åt sig själv.
Enligt TBS det osannolikt så skeddevar att generellt med mindre att
vistelsen platsen beräknades bli långvarig.ganska En förrättningsman

i förväg visste förrättningen långvarigsom att skulle bli dock redanantogs
från början kunna inrätta sig därefter såoch möjligt hyra bostadsnart som
med kokmöjlighet. För det fallet skulle det, menade TBS, inte orimligtvara
med reduceratett avdragsmaximum för hela förrättningen, dvs. denäven
första tiden. sådanEn avdragsregel skulle dock påfallandeskapa en
tröskeleffekt mellan förrättningar till lågantalet dygn närasom gränsen
mellan långtidsförrättningar.kort- och Det skulle heller inte möjligtvara

hänsyn tillatt ta det ofta inteatt käntär förhand hur länge en
förrättning kan komma pågå.att

ansågTBS sålunda, reduktionatt maximiavdrag inte borde ske förav
den första tiden långtidsförrättning. Tvärtom fannsav en det enligt
kommittén skäl talade för förlängning IS-dagarstiden.som Samtidigten av
framhölls, måstedetatt beaktas förlängningatt tiden fören attav
tillgodose dem bortastannar relativt kort tid gynnadesom dem redansom
från början inrättat sig långför tids vistelse.en

TBS stannade för det förenklingssynpunktatt klar fördelur var en om
reduceringsregler kunde undvaras.

Remissutfallet

Ett såvälflertal allmänna detaljerade synpunktersom lämnades imera
fråga schablonavdragets storlekom och beräkning. De myndigheter som

frågordessatog i allmänhet uppfattningenupp var de nuvarandeatt be-av
loppen alltförär tilltagnageneröst medan olika fackliga organisationer
oftast intog ståndpunkt. Fleramotsatt remissinstanseren framhöll detatt

angeläget såschablonerna långtattvar möjligt anpassades till vadsom som
kunde faktiska merkostnader.anses vara

Skälen vårtfor förslag

Ett TBS berördeargument, någraochsom remissinstanser också komsom
på,in gick kostnaderna långvarigut vidatt förrättning inte sjunkeren

efter viss period är tämligenen konstantautan under hela förrättnings-
tiden. Detta skulle gälla bl.a. för vissa arbetstagare inom byggnads- och
anläggningsbranschen. sådanaFör arbetstagare bor i husvagn ochsom
använder för kosthållsitt frånsamma förstaarrangemang förrättnings-
dagen äger naturligtvis riktighet.resonemanget Det i de fallenvore mest
naturligt kostnadsersättningarnaom lika under hela förrättnings-storavar
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fråntiden. Det finns i fall inget hinder redan börjanvart mot att stor-
leksmässigt kostnadsersättningarna till de avdragsbestämmelseranpassa

föreslås tremånadersperioden. åbli tillämpliga efter Det torde andrasom
svårtsidan med fog hävda merkostnaderna under detta ochatt attvara

såliknande förrättningar förslag höga de schablonbeloppärav som som
närvarande gäller högsta möjliga under de 15 första dygnenavdragsom av

långvarig förrättning. En avsikterna med schablonreglerna är atten av
samtliga förrättningar skall kunna bedömas enligt ochtyper av en samma
avdragsbestämmelse. Det ligger i sakens schablonregel inteattnatur en
kan absolut riktigt och rättvist för samtligaresultat berördaettge grupper.
Ett typiskt förrättningsfall innebär arbetstagaren under tidkortatt en -

några någon på måltiderofta dagar eller vecka intar sinabor hotell och-
För undvika underkompensation i falldetta börrestaurang. att

sådan nivåschablonen ligga detta fall kan inkluderas iävenatten
schablonregeln realistisk kompensation.och Att följden blir vissges en

fåröverkompensation för andra under tid därvid devägas motgrupper en
fördelar någonenhetlig schablonregel innebär. Att bryta speciellutsom en

frånarbetstagare tillämpaoch särskild, början reduceradgrupp av en
schablon dem skulle motverka förenklingen.

Med härtillhänsyn och de TBSskäl i övrigt anfört motsom en
tremånadersperiodenreducering såledesavdraget under enhetligbörav en

avdragsschablon gälla under hela denna period.
Schablonbeloppet täcka merkostnader för frukost,är lunchavsett att

kvällsmål småutgifter.och diverse Det TBS föreslagna beloppetsamt av
det statliga oreducerade dagtraktamentet enligt ARA, 277 kr.motsvarar

år ansåg1989. TBS detta traktamente ganska förväl uttryckatt gav
måltidermerkostnaden för under dygn för den hänvisad tillett attsom var
Som jämförelseäta kan erinras 15det efter dygnrestaurang. attom

uppgårreducerade dagtraktamentet till 180 kr. och dagdelen detatt av
uppgårreducerade normalbeloppet till 167 kr.

Med dels föreslåshänsyn till beloppet oreducerat underatt nu vara en
tremånadersperiod, dels den förbättring förslaget normalt medgeattsom

fåravdrag för faktisk logikostnad innebär det TBS föreslagna beloppetav
för högt. Som tidigare anförts torde de nuvarande traktaments-anses vara

och normalbeloppen nivåerha kommit ligga alltför högaatt om man
beaktar det endast kostnadsökningen Utgångslägetär skallatt ersättas.som
för beräkningen maximibeloppet bör ligga under den TBS föreslagnaav av
nivån och i stället denärmas nuvarande reducerade schablonbeloppen.
Merkostnaden för lunch torde vid 10-15 kr. För middag tordestanna

kvällsmåltidfördyringen för enkel beskaffenhet jämförtrestaurangen av
Övrigkvällsmålmed i hemmet kunna 75-80uppskattas tillett kr.

fördyring, småutgifter,dvs. för frukost och diverse torde inte överstiga 50
Totaltkr. sig maximibelopp 150 kr. rimligt.ter ett om mera

6-RlNK 3
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Beräkning schablonavdrnget och hemkomstdagarav avrese-
Nuvarande regler

Vid den schablonmässiga avdragsberäkningen förrättning ha varatanses en
det antal dygn antalet övernattningar, denmotsvarar s.k. dygnsregeln.som
Avrese-och hemkomstdagar räknas därvid sammanlagd hel förrätt-som en
ningsdag. För överskjutande del dygn medges inte avdrag.av

utgårEnligt ARA timtraktamente år9:90 kr.timme 1989 under
och hemkomstdagar. Dessutom finns möjlighet uppbäraavrese- att

tilläggstraktamente, för påbörjasnärvarande 64 kr., före 19.00kl.om resan
avresedagen och den avslutas efter kl. 19.00 hemkomstdagen. Som dagom

enligt ARA tiden mellan kl. 06.00 och kl. 24.00.anses

TBS förslag

TBS föreslog avdrag motsvarandeatt halvt maximibeloppett normalt
borde medges för hemkomstdag. Om det reseräkning klartavrese- resp. av
framgick påbörjats före kl. 17.00att avresedagen avslutats efterresan resp.
kl. 19.00 såhemkomstdagen föreslogs avdrag medges med heltett
maximibelopp.

Vårt förslag

Dygnsregeln har kritiserats åralltsedan den tillkom 1963 för intedenatt
medför rättvis beräkning avdraget under överskjutande delen av ettav
dygn. Om logikostnaden bryts schablonen ioch blirut avdragsgillstortur
till sitt faktiska belopp saknas naturlig anknytning mellan schablon-
beräkningen och antalet övernattningar. Det TBS föreslagna beräknings-av

med koppling tillsättet halva i vissa fall hela maximibelopp ärresp.
lättfattligt. Grunden för förslaget i vissa fall medge avdrag medatt helt
maximibelopp åtminstonebör dock två huvudmåltider då måsteattvara
intas under Förslaget medge avdrag med heltatt maximibeloppresan.
under påbörjatsavresedag före kl. 17.00 sig därför mindreterom resan
välgrundat. Den sistnämnda tidpunkten bör bestämmas till kl. 12.00
avresedagen. fråganAvgörande för helt maximibelopp bör medgesom
hemresedagen bör avslutats efter kl. 19.00.vara om resan

30.4 Avdrag för ökade levnadskostnader vid

tillfällig anställning och vid dubbel

bosättning

30.4.1 Huvudsaklig utformning avdragenav

Vårt förslag: De nuvarande grundläggande förutsättningarna för tillrätt
avdrag vid tillfällig anställning bostadsorten eller grund dubbelutom av

behållsbosättning i sina huvuddrag. Rätt till avdrag föreligger dock inte om
den skattskyldige i fall tillfällig anställning dagligen mellan bostadav reser
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och arbetsplats.
Avdraget vid tillfällig såanställning kompletteras det uttryckligenatt

omfattar fall tremånadersperiodendäräven för tillämpning traktaments-av
schablonen löpt den skattskyldigesut arbets- och bostadssituation ärmen
oförändrad.

Möjligheten erhålla avdrag vid dubbelatt bosättning utvidgas till att
såvälgälla hetero- homosexuella samboende i viss utsträck-som par som -

ning ensamstående.-
Avdraget grund dubbel bosättning såutformas detav ävenatt

omfattar den situationen denatt bostaden flyttas tillgemensamma ena
makenssambons arbetsort medan den andre makensambon undernya en
övergångsperiod påkvar den tidigarestannar bostadsorten.gemensamma

30.4.2 Nuvarande bestämmelser

Enligt sådanhuvudregeln är ökning levnadskostnaderna uppkom-av som
grund skattskyldig bor ochmer att arbetar skildaav inteen orter

avdragsgill. Undantag har dock gjorts för vissa situationer. Speciella arbets-
förhållanden i huvudsak kortvarig harav motiveranatur vissansetts
avdragsrätt. Avdrag kan medgesäven skattskyldignär tagit stadig-en
varande arbete familjen underort period särskildaen ny skälmen en av
bor kvar den gamla bostadsorten.

Bestämmelserna återfinns i tredje fjärdeoch styckena punkt 3av av
anvisningarna till 33 § KL.

Avdrag för ökade levnadskostnader på grund tillfällig anställningav
medges i följande fall, nämligen

anställningen endast kortareom tid,avser en
anställningen skall bedrivas fleraom olika platser eller
det anledning inte skäligen ifrågasättasom kanav annan den skatt-att

skyldige skall avflytta till den där arbetet skall utföras.ort
Benämningen tillfällig anställning täcker inte alla de fall där avdrag kan

medges enligt denna bestämmelse används i det följandemen som
sammanfattande beteckning eftersom den de vanligaste situa-rymmer
tionerna.

För erhålla avdrag föratt ökade levnadskostnader dubbelgrund av
bosättning krävs

dels den skattskyldigeatt grund sitt arbete flyttat till arbets-av ny
ocheller bostadsort

dels det inte skäligen ifrågasättasatt kan familjen skallatt flytta med
grund makes förvärvsverksamhet, svårighetav anskaffa familjebostadatt

eller därmed jämförlig omständighet.annan
Rätt till avdrag vid tillfällig anställning gäller oberoende denav

skattskyldiges civilstånd medan påavdrag grund dubbel bosättning kanav
åberopas enbart gifta och därmed vid beskattningenav likställda.

Avdragsrätten infördes i lagstiftningen år 1928 prop. 1928:213. Den
ursprungliga bestämmelsen gällde endast avdrag för kostnadsökning vid
tillfällig anställning tredje punktens tredje stycke. I motiven till bestäm-
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statsrådet, medgesmelsen framhöll det föredragande avdrag inte bordeatt
då sigi fall det fick den skattskyldige själv han inte bosattbero attanses

den där han hade sitt arbete.ort
årBestämmelsen 1963:120utvidgades lagstiftning 1963 prop.genom

till omfatta avdrag vid dubbel bosättning fjärde stycket. Dettaävenatt
avdrag karaktär det sikte fall tillfällig anställ-är än tarav annan som av

förhållandenning. Dubbel bosättningsfallen anknyter till personliga änmer
sådan.till arbetssituationen Avdraget motiverades bl.a. med denattsom

åsamkasanställning oftast betydande fördyring sinatar ortsom en ny av
övergångstid till dess familjebostadlevnadskostnader under atten ny

skaffats. Det framhölls statstjänsteman befordrades elleräven att en som
få anståndförflyttades önskan hade möjlighet s.k. medutan attegen

omplacering stationeringsort och under den tiden uppbära skattefrittav
Även ansågsomplaceringstraktamente. den bakgrunden det skäligt ochmot

likformighetssynpunkt angeläget utvidga avdragsrätten för övrigaattur
skattskyldiga.

någon fårDet finns inte lagstadgad tidsgräns för hur länge avdrag
medges enligt dessa bestämmelser.

30.4.3 TBS förslag

TBS förslag innebar de nuvarande reglerna behölls med vissa komplet-att
teringar. Avdragsmöjligheten vid tillfällig anställning föreslogs bli utvidgad

tremånadersperio-i Den föreslogsavseende. omfatta de fallen därävenett
den för tillämpning traktamentsschablonen löpt den skattskyldigeutav men
hade kvar sin fasta bostad det tillmed hänsyn arbetets tillfälliga artsom
fick hans egentliga hemvist.utgöraanses

tvåUtvidgningen sikte främst kategorier skattskyldiga,tog av
nämligen dels arbetstagare inom byggnads- anläggningsbranschen,och dels
andra månadervistats utanför bostadsorten änort tresom samma mer

enligtoch nuvarande regler faller in under bestämmelserna avdragsom om
långtidsförrättning. bådavid Gemensamt för de regelmäs-är attgrupperna

frånsigt tremånaders-uppbär kostnadsersättning arbetsgivaren efteräven
utgång.periodens

Beträffande bestämmelsen avdrag vid dubbel bosättning hänvisadeom
TBS till önskemålbl.a. det i olika framförtssammanhangatt om en
utvidgning avdragsmöjligheten. Det framholls, omflyttning arbets-attav av

såvälkraft medförde avsevärda problem for den enskilde för utflytt-som
nings- inflyttningskommunerna.och Vidare anfördes avdragsbestämmel-att

ensamstående.bl.a. jämställdhetsskäl omfattaborde ogifta ochävensen av
TBS erinrade begränsningen avdragsrätten till endastgällaatt attom av
gifta konsekvens anknytningen till den avskaffade sambe-var en av numera
skattningen. Inskränkningen ansågshärvidlag i övrigt vilaäven ett
föråldrat synsätt.
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Remissinstanserna30.4.4

frågan avdragsmöjlighetenutvidgadiskuteradeFlera remissinstanser attom
ensamstående positiva medanskattskyldiga. En deltill gälla ävenatt var

ansågremissinstansbehålla restriktiviteten. Ennuvarandeandra ville den
frågadetendasttill gällaavdragsrätten borde begränsas närattatt omvar

på detellerstadigvarande tjänstgöring närbeordring till ort varen ny
Vidare lämnades förslagpassande anställning hemorten.omöjligt att

arbets-för den situationenborde införasavdragsrätt även attatt enom
den andremedanfamiljebostaden till den arbetsortenflyttadetagare nya

övergångstid stannade den gamla hemortenkvarmaken under en
exempelvis hyrde övernattningsrumgrund sitt förvärvsarbete och ettav

där.

Vårt förslag30.4.5

uppkommerförbud avdrag för merkostnaderGrundprincipen mot somom
arbetsorter börskattskyldig skilda bostads- ochför harenbart att en

Även fallkvarstå. vår befogat i vissadet emellertidenligt mening är att
härifrån. justeringar utformasUndantagen bör med vissamedge undantag

grund.nuvarande bestämmelsermed som
tillvid tillfällig anställning bör begränsasBestämmelsen avdrag attom

dagligen bostad ochinte pendlar mellanendast skattskyldigagälla som
värtfårsådan given följdinskränkningEnarbete. närmast avanses vara en

Beskrivningenendagsförrättningar.vidförslag slopa avdragsrättenatt av
följa regelnsbör i övrigtvilka situationer berättigar till avdrag närasom

så med beaktandeangelägetnuvarande utformning. Att sker är även attav
slåsmåstelång uttryckligentid. Däremotbestämmelsen tillämpats under

inkludera fall därfortsättningsvis kommerfast, undantagsfallen även attatt
tillämplig grund den föreslagnainte längretraktamentsschablonen är av

tremånadersbegränsningen skattskyldiges arbets- ochdär denmen
huvud-Detta undantagbostadssituation i övrigt oförändrad.är tarnya
någonanläggningsarbetare inte harsakligen sikte byggnads- och som

Detutanför hemorten.tidsbegränsade arbetenfast arbetsplats och tarsom
råda någon den situationen skullei för sig inte tvekantorde och attom

nuvarande lydelsen regeln.omfattas denäven avav
vissatillämpas beträffandeUndantaget bör emellertid kunnaäven

inte tagit vad typiskt kanskattskyldiga visserligen sett ansessom som
till tilldefinitiv avflyttning arbetsortentillfälligt arbete därutgöra ett men
ändåspeciella utesluten.följd tjänstgöringens eller uppdragets ärnaturav

sådana ledamöter Sveriges riksdag hurEtt exempel oavsettutgör somav -
årenlångvarig riksdagsperioden faktiskt blirsammanlagdaden över rent —

behåller Underbostadsanknytningen till sin valkretshemort.tidenhela
utgår vistelsen i Stockholm,kostnadsersättning underförutsättning att som

får förverkliga bör avdragden verksamhetsorten,här utgöraanses
småutgifter vistelsen i Stockholmundermerkostnader för kost och

någon tagit anställningenligt schablonen för de fall därmedges annan
Hyreskostnaden i Stockholm börbostadsorten flytta dit.änort utan att
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avdragsgill dåunderäven tid riksdagen inte samlad. Vidvara är utomresor
verksamhetsorten, har samband med uppdraget eller i övrigtsom är av
tjänstenatur, gäller naturligtvis bestämmelserna avdrag vid iom resa

Våratjänsten. förslag innebär ingen ändring den praxis gäller förav som
till avdrag förrätt kostnader för i partipolitisk verksamhet utanförresor

riksdagen.
En lämplig lösning här komplettera undantagsuppräk-attsynes vara

ningarna med generellt utformat tillägg.ett Detta börmera anges avse
arbeten inte kan gällasägas endast kortare ändåtidsom till sinmen som

tidsbegränsadärnatur beskaffenhet och där omständigheternaav är
sådana måsteuppdragstagaren behållaatt anknytning till hemorten.en

Vidare bör avdraget vid dubbel bosättning moderniseras. Utöver vad
TBS föreslagit bör bestämmelsen såutvidgas den omfattar inte baraatt
gifta ävenutan sammanbor under äktenskapsliknande förhållan-par som
den. Den bör kunnaäven tillämpas homosexuella sambor. Avdraget bör

i vissäven utsträckning ensamståendegälla skattskyldiga. Möjlighet att
avdrag bör finnasäven i det fall remissinstans nämligentarsom en attupp,
den bostaden flyttas till den makenssambonsgemensamma arbetsortena

den andre makensambon skaffar sigmen bostad den tidigareen
bostadsorten.gemensamma

Bestämmelserna bör in i punkt 3tas anvisningarna till 33 §en ny a av
KL. Vidare bör tillägg tillett göras punkt 6 i lagen 1987:813 om
homosexuella sambor.

Förutom de beskrivna utvidgningarna möjlighetenovan till avdrag vidav
avdragdubbel bosättning ansåg TBS denatt grunden borde kunna ske

dåi falläven arbetet den dit den skattskyldigeort avflyttat var av
tillfällig Mot detart. kan, remissinstans ocksåresonemanget som en
påpekar, invändas sådan avflyttning åsyftasatt här inte bör hasom anses
skett arbetet den bostadsorten tillfälligt.om är Om prövningennya av
omständigheterna i särskilt fall iett slutsatsenutmynnar arbeteatt ett är

såtillfälligtatt avdragsfråganbör såledesanse som bedömas enligt
bestämmelsen avdrag vid tillfällig anställning. påAvdragetom grund av
dubbel såledesbosättning bör fortsättningsvisäven typiskt siktesett ta

sådanaendast situationer där arbetet den bostadsorten ärnya av
stadigvarande natur.

I sammanhanget kan erinras rekommendation i skattechefsmed-om en
delandena försiktighet bör iakttasatt detom när gäller medge avdragatt
för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning i andra fall de i vilkaän
makes förvärvsverksamhet svårigheteller anskaffa familjebostadatt
åberopas. Kretsen kan omfattas bestämmelsen föreslåsav personer som av

visserligen utvidgad. Tillämpningen fårnu naturligtvis härefter.anpassas
Även i fortsättningen bör den dock präglas restriktivitet.av

30.4.6 Tidsbegränsning avdragsrättenav

Vårt förslag: Uttryckliga bestämmelser tidsbegränsningar avdrags-om av
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möjligheterna vid tillfällig anställning införs.m.m.
fårtillfällig två år.Avdrag grund anställning medges under högstav

årVid bosättning medgesdubbel avdrag under högst för skattskyldigtre
ensamståendegift alternativt sammanboende medan kan avdragärsom

år.grund underdenna högst ett
Möjlighet finns förlänga tidsfristerna anställningens elleratt naturom

andra särskilda skäl förtalar det.

TBS förslag

TBS fåföreslog bestämd tidsgräns för hur länge avdrag borde medges.en
Avsaknaden uttrycklig lagbestämmelse tidsbegränsning hadeav en om
enligt TBS lett till iosäkerhet tillämpningen. Det erinrades avdragattom
vid dubbel bosättning tillenbart syftar kompensera för merkostnaderatt

övergångstid. dåunder Det enligt TBS inte rimligt iavdragatten var
långprincip ansågkunde medges under hur tid helst. TBS detattsom

årborde kunna förutsättas, den arbetat 2-3 ochänatt som mer en
kunde ordna stadigvarandeäven bostad där.ortsamma

I enlighet därmed föreslog TBS avdragsmöjligheten skulle upphöraatt
två år efter tillträder arbete arbetsort. För den hadeav en ny som
hemmavarande barn arbetsorten föreslogs avdragsmöjlig-änortannan

år då frågaheten dock förlängd tredje med viss begränsning iett men om
avdragets storlek.

TBS erinrade vidare finnsdet fall där egentliga möjligheter tillattom
bosättning ansågsarbetsorten saknas. Detta gälla för vissa anlägg-
ningsarbeten utförs platser där bebyggelse saknas.permanentsom
Sådana pågåarbeten i vissa fall årkan under tidlängre deän tre som
föreslogs ansåg måstetidsgräns. TBS möjlighet finnasyttersta attsom en

i fallvissa undantag för arbetstagare utför anläggningsarbe-göraatt som
såUndantagsregeln föreslogs utformad berörda arbetstagare ochten. att

arbetsgivare i förväg skulle kunna besked huruvida avdrag kundeom
påräknas hinder tidsgränserna. Det föreslogs RSVankommautan attav

ställning till i vilka fall såtidsgränserna borde förlängas ochta som om
ansågs fallet medge dispens. Förutsättning för dispens föreslogsvara vara

rimliga möjligheter till bosättning arbetsorten ieller dess närhet inteatt
förelåg. dispensAnsökan föreslogs arbetsgivaren gällagöras ochom av
för samtliga tjänstgjordeanställda arbetsplatsen under längre tidsom

årtvå och inte företog dagligaän mellan sin fasta bostad ochsom resor
arbetsplatsen.

Remissutfallet

ÖnskemålFörslaget tidsreglering tillstyrktes flera remissinstanser.om av
också. Någralängre tidsgränser dem TBS förordat framfördesänom som

treårsgränsenremissinstanser såledesmenade borde enhetlig ochatt vara
Ågälla för samtliga skattskyldiga. andra sidan diskuterades även om

tidsgränsen inte borde differentieras för olika slag bortovaro. En remiss-av
instans frågan hur den aktuella tidsperioden skulle i detberäknastog upp
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tremånadersperiodfallet för tillämpningatt traktamentsschablonenen av
ifrågasattelöpt och det varit kommitténsut avsikt denatt ytterstaom
då åravdragstiden månader.skulle 2 och 9vara

En ifrågasattedel remissinstanser inte den föreslagna dispensmöjlig-om
heten borde omfatta andra kategorieräven anställda byggnads- ochänav
anläggningsarbetare. Därvid treårsgränsnämndes bl.a. för avdrag föratt en

riksdagsman och tjänstemän med uppdrag it.ex. utredningar skulle
medföra sådanarekryteringsproblem till uppdrag. En myndighet föreslog

alternativ till dispens uttrycklig i lagstiftningenregel förlängningsom en om
avdragsberättigad tid vid särskilda skäl.av

vårtSkälen för förslag

ocksåVi dessa avdragsmöjligheter bör tidsbegränsas. Samtidigtattanser
det såangeläget inte införaär drastiska begränsningar i avdragsrättenatt
rörligheten försvåras.arbetsmarknaden Detatt kan därför finnas skäl
i vissa avseenden någotatt överväga tidsgränsgenerösare denänen som

TBS föreslagit.
låtaAtt tidsgräns gälla för de olika avdragssituationerna ochsamma

för samtligaäven kategorier skattskyldiga i och för sig föredraattav vore
Åfrån förenklingssynpunkt. andra sidan finns skäl förtalar vissattsom en

differentiering bör ske.
Till början kan konstateras vid avdrag grund tillfälligatten av

anställning saknas normalt anledning skillnad olikagöra mellanatt
kategorier förhållanden.beroende personliga Det frågai detta fallär

påbosättning grund arbetets Mot bakgrundortom en natur.annan av
frågadet skall tillfällig anställningatt och i överensstämmelseav vara om

med den nuvarande huvudregeln längsta två-tid för förrättning börom en
årsgräns gälla här. Tidsgränsenäven ibör de fall avdrag under de tre-

månadernaförsta vistelsen medgivits enligt traktamentsschablonen förav
fråntjänsteresa räknas vistelsens uppnåsbörjan. Härigenom överens--

stämmelse mellan de perioder under vilka avdrag kan medges oavsett om
vistelsen inledningsvis bedömts tjänsteresa tillfälligteller arbetesom

Behovet särregler för vissa kategorierort. har behandlats tidigareannan av
i bl.a. avsnitt 30.4.5 och i det följande.äventas upp

När det gäller avdrag grund dubbel hushålletsbosättning tordeav
sammansättning ha betydelse för behovetstor omställningstid. Framförav
allt torde det ha betydelse den skattskyldige gift ellerärom samman-
boende, eftersom det svårtofta kan för den andre makensambonvara att

fåomedelbart anställning den arbetsorten. Redan förslaget attnya
utvidga avdragsmöjligheten vid dubbel bosättning till omfattaatt även
ensamstående skattskyldiga innebär inte oväsentlig förbättring. Längstaen
tiden för avdrag bör för den årbestämmas till medan gifta ochettgruppen
motsvarande bör kunna år.avdrag under Avdrag skall dock givetvistre
aldrig medges under sådanlängre tidsperiod där avdragsgrundandeänen
hinder avflyttning föreligger.mot

Det kommer dock, TBS framhöll, finnas fall inte kanattsom som
inordnas under de angivna tidsgränserna oskäliga konsekvenser.utannu



89TraktamentsbeskattningenSOU 1989:33

byggnads- ochinomarbetstagarevissaemellertid inte baraDetta gäller
andraDet finnasliknande. ävenochVägarbetareanläggningsbranschen,

bosättning enbartsådana förhållandenunder attarbetar ensom
förhållandenSådanaframstår särskildamöjlig.arbetsplatsen inte som

Det kansåvitt anställning.tillfälliggällerendasti huvudsakföreligger
anledningfinns öppnahuvudifrågasättas attdetdärför över tagetom

dubbelbosättnings-ifastställda tidendennågon avdragmöjlighet till utöver
såfinnasdär kandetuteslutasinte ävenEmellertid kan detfallen. att

från finnas.börtidsgränsentill undantagmöjlighetfallsärpräglade att
skattskyldigaför dessa är,situationenspeciellabeakta denEtt sätt att

lösningEndispens.dem till sökahänvisaTBS föreslagit, att annanattsom
möjlighetskattemyndigheternaundantagsregelsärskildär att geengenom

Viddispensförfarande.särskilttidunderavdrag längremedge ettutanatt
alternativetsistnämndaförefaller detbedömningsamlad envaraen

möjligtdetinförasdärför görEn bestämmelse bör attsmidigare väg. som
utgång elleranställningenstidsperiods natureftermedge avdrag omresp.

för det.särskilda skäl talarandra

storlekAvdragens30.4.7

fått traktamentsschablonenavdrag enligtVårt förslag: skattskyldig,För som
fårkostnadsersättning undermånader, uppbäralltjämtochunder tre som

Dennatillämpas.avdragsschablonlägreförutsättningarvissa en ny,
enligtgäller150 kr.,maximibelopp,dethälften sommotsvarar av

75dvs. kr.traktamentsschablonen,
faktiskadenskallavdragethuvudregelnI övriga fall motsvaraär att

får tillämpas här.dockavdragsschabloner ävenVissa skäligafördyringen.
får avdragmånaderna anställningtillfälligförstaUnder de tre enav

med75 och därefterdagmaximibelopp, dvs. kr.halvtmedges med ett per
S0 dag.maximibelopp, dvs. kr.tredjedelsett per

Även avdragsschablonenbosättninggrund dubbel utgörvid avdrag av
maximibelopp.tredjedelsett

grundanställning ellervid tillfälligarbetsortenövernattningVid
bostadskostnadför faktisknormalt avdragbosättning medgesdubbelav

denvid dubbel bosättning bor kvarskattskyldigFördenna ort. som
familjebostadendär medanmindre bostadoch hyrhemortengamla en

förkostnadennormaltbör avdragettill den hemortenflyttas motsvaranya
den lägre.hemortenbostaden den gamla ärom

årinfördes 1963,vid bosättningavdraget dubbelsamband medI att
statsrådet för1963:120 69, deföredragande prop.uttalade det atts.

tillämpliga i fallblevschablonavdragen inteföreslagnatraktamentena av
varjeefter de iberäknasdär avdrag i stället skulledubbel bosättning

sådanDet framhöllsföreliggande omständigheterna.enskilt fall att en
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ordning naturligsyntes med hänsyn till storlekenatt merkostnadernaav
varierade och beroende tillfälligheter.var av

RSV har utfärdat anvisningar avdragen i dessa fall RSV Dtom
1988:11. Vid tillfällig anställning där den skattskyldige varje dag pendlar
mellan bostaden och arbetsorten framhålls någon avdragsgillatt ökning av
levnadskostnaderna normalt inte uppkommer. Så fallet endastanses vara

den skattskyldige visar ellerom sannoliktgör han ätitatt än ettmer
huvudmål bostadsorten.utom Om storleken den faktiska ökningen inteav

föreslåsvisas avdrag 25ett kr. dag godtas. Förom övernattningsfallenper
fåravdragatt medges medanges faktiskt erlagd hyra anställningsorten.

När godtagbar utredning den faktiska ökningen utgifter förom kost ochav
småutgifter inte föreligger har avdrag 60 kr.ett godtagbart.ansettsom

TBS förslag

frågaI avdrag för kostnad för logi föreslogom TBS den anställdesatt
faktiska merutgift arbetsorten normalt skulle dras Det framhöllsav.

måstedet förutsättasatt detatt verkligen frågaatt dubblavar om
kostnader. Den hyrde sin bostad hemortenutsom och därmed bara
hade logikostnad arbetsorten kunde knappast någonha merutgift.anses
Den skaffade sig mindre bostadsom hemortenen och dyrareen
arbetsorten borde dra enbart kostnaden för bostadenav hemorten.
Vidare framhölls det skulle frågaatt skäligt avdrag.ettvara om

När det gällde bestämmaatt avdraget för kost småutgifteroch framhöll
TBS den verkliga kostnadenatt svårare bestämma. Därvidatt pekadesvar
bl.a. individuell beräkningatt för varjeen enskilt fall inte möjlig ochvar
vidare antalet berördaatt skattskyldiga enligt förslaget blev ochstörre mer
disparat enligtän nuvarande regler.

TBS ansåg smidigatt och samtidigt rättvis tillämpningen avdragsfrå-av
krävde RSV fick utfärdaattgorna anvisningar med vägledande och relativt

schablonergenerösa för avdrag vid olika slag bortovaro från hemmetav
med möjlighet till individuella awikelser sådana påkallade.när Detvar
framhölls de särskilda förhållandenatt rådakunde för byggnads-,som
anläggnings- och Vägarbetare och liknande krävde särskilt beaktande.
Genom anknytningen till visst objekt kunde dessa arbetstagares praktiska
möjligheter anställningsortenatt nedbringa vissa levnadskostnader vara

begränsade i andraän fall. TBS föreslogmera de vägledandeatt schablo-
för avdragsbelopp skulle grundasnerna sannolikhetsbedömningen av

merkostnadernas storlek i olika fall. sådanFörtyper bedömningav en
ansågs bl.a. arbetstagarensarten bostad förrättningsortenav tillvara
ledning. För den bodde hotell förutsattes kosthålletsom bli dyrare än

han hyrde bostad medom matlagningsmöjlighet. Näregen skattskyldigen
vistats längre tid plats fick enligt TBSsamma hanantas att egetgenom
hushåll förrättningsorten eller försiktigt val näringsställengenom av
väsentligt nedbringat sina kostnader orten.

Avdragsbeloppet förutsattes komma ligga under deatt maximibelopp
RSV föreslogs fastställa försom avdrag enligt traktamentsschablonen. Det

detta följdeatt redan däravangavs maximibeloppenatt avsedda attvar
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tillåtna Jämförelse med den lägrehögsta avdrag. borde även görasange
långtidsförrättning.avdragsnivå för närvarande gäller vidsom

årunder 18 hemortenFör skattskyldiga med hemmavarande barn
avdragsåretföreslogs under det tredjespecialregel avdragets storleken om .

då uppgå till 3 000 kr. barn.vid dubbel bosättning. Avdraget föreslogs per
i sigKonstruktionen förklarades med de har barn hemmetatt varesom -

ensamstående vidgiftsammanboendedet förälder ellerär personenen -
kostnadsmässigt i situation dendubbel bosättning befinner sig änen annan

barntill den har icke hemmavarandebarnlöse. Därvid hänvisades att som
underhåll 000för barn med just 3 kr.till allmänt avdragäger rätt perav

år tredjeOOO-kronorsavdraget under det avdrags-och barn. Syftet med 3
året åstadkomma förälderskattelättnad föratt ensammauppgavs vara

hemmavarandeför med icke barn.med dubbel bosättning som en person

Remissutfallet

fråganförslaget avdrag bordeFlera remissinstanser kritiserade göraatt om
år beroende det fanns hemmavarande barn ellermedges tredjeett av om

detinvändningen härvid det inteinte. Den huvudsakliga att varvar
förhållandet merkostnadssituationen den skattskyldiges arbetsortutan

Vidare fram-avgörande avdragets storlek bestämdes.borde närsom vara
hördetill kostnader för barn inteavdrag kopplathölls att ett varsom

i förvärvskällan tjänst.hemma

vårtSkälen for förslag

TBS anförtbeträffar för kostnad för logi detVad först avdraget vore som
detta motsvaradei för sig skatterättsligt korrekt krävaoch attmest att

upprätthållafullt denna princip dock knappastfaktisk merutgift. Att ärut
administrativt möjligt.

tillämpligavid tillfällig anställning kommer bliReglerna avdrag attom
förhållanden. Det därförskattskyldiga med vitt skildaantal ärstortett

får så otvetydig utformningklar ochangeläget bestämmelsernaatt somen
också det formella förfarandetmöjligt. I bör beaktassammanhanget att

preliminärskattemyndigheten skallförutsätter den lokala göraatt en
Ävenbedömning vid handläggningen jämkningsärendena.avdragetav av

exempelvis denAtt utredadet skälet enkel regel angelägen.är omav en
merkostnad hyra sinskattskyldige nedbringa sinkunnat att utgenom

försvåra förenklings-hanteringen och motverkabostad hemorten skulle
ocksåKontrollsvårigheterna bli betydande. Det börsträvandena. skulle

påpekas förutsättning för avdrag vid tillfällig anställningdock är attatt en
skattskyldige inte sig arbetsorten.den har bosatt

i betydligt utsträckningNär det gäller dubbel bosättning krävs större en
förhållandena.individuell bedömning Dessutom kan det i vissa fallav vara

logikostnadenhelt uppenbart avdraget inte bör denatt motsvara nya
arbetsorten, nämligen i fall familjebostaden flyttats tillde där den ortennya
och den andra makensambon under period bor kvar den gamlaen

alltsåhemorten i mindre bostad. I dessa fall alltjämt friarebören en
prövning ske. Avdraget bostadskostnadenbör dock normalt motsvara
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arbetsorten.
Beräkningen avdraget för kost särskilda problem. Iav m.m. rymmer

första hand gäller detta avdraget vid tillfälligt arbete. Det önskvärtär att
åstadkomma likformighet i behandlingen denna kategorien huroavsettav
det tillfälliga arbetet har uppkommit. I föreliggerort dagannan en
betydande frågaskillnad i avdragets storlek beroende detom ärom
fråga långvarig förrättning med traktamenteom eller tillfälligen en

Åanställning. andra sidan kan konstatera, förhållandena varierarattman
i mycket bådeutsträckning inomstor de faller under reglernagrupper som

avdrag vid tillfällig anställning och deom tjänsteresa. Ensom anses vara
utjämning skulle i åstadkommasoch för sig kunna kravett attgenom
avdraget alltid skall de faktiskamotsvara kostnaderna. Detta torde dock

svårt praktiska Frånskäl. administrativ ofrånkom-vara synpunkt detav är
ligt med viss schablonisering. En sak mycket väsentligen är deärsom att
skattskyldiga i förväg kan bedöma avdragets storlek frånoch befrias att
behöva redovisa mycket mängd uppgifter.storen

För åstadkommainteatt oacceptabelt förändring jämfört medstoren
nuvarande regler torde det ofrånkomligt med särskilda regler förvara
sådana skattskyldiga tillämpat traktamentsschablonen under desom tre

månadernaförsta och fortsätter arbetaatt plats undersom samma
oförändrade förhållanden. Beloppet bör dock ligga under de maximibelopp

gäller tremånadersperioden.under I avsnitt 30.3.3.3som 150ovan anges
kr. skäligt maximibelopp förett avdrag vid tjänsteresasom med övernatt-

Utgångspunktenning. ifrågavarandeför avdrag bör sådanthalvtnu ettvara
maximibelopp, dvs. 75 kr.

Vad härefter beträffar avdragets storlek i övriga fall kan först konstate-
TBS förslag efter vissatt tid medge skattskyldigattras med hemmavarande

barn hemorten avdrag med visst belopp barn förefaller mindre väl-per
någraövervägt. Det är remissinstanser framhöll merkostnadernasom

arbetsorten bör avdragetsavgöra storlek och inte utgifterna försom barn
hemorten. Härtill vårtkommer förslag innebär underhållsavdra-att att

till vilket TBS hänvisar,get, bör slopas.
När det sedan gäller bestämma storleken måltideratt avdraget för

småutgifteroch i andra fall detän nämnda bör huvudregeln liksom inyss
nuvarande bestämmelser avdraget skallatt den faktiskavara motsvara
fördyringen. Härför ocksåtalar betydande variationeratt kan föreligga i
merkostnadssituationen och avdrag med beloppatt överstigeravsevärtsom
merkostnaden kan innebära avflyttning tillatt arbetsorten blir direkten
oförmånlig för den skattskyldige. I praktiken torde det emellertid vara
ofrånkomligt vissa skäliga avdragsbeloppatt liksom för närvarande bör
godtas utredning. För uppnåutan viss likformighetatt olikamellan
kategorier arbetstagare vid kortvariga bortavistelserav bör högreen
avdragsschablon gälla vid tillfällig anställning omfattar högst tresom
månader. dåAvdraget kan lämpligen halvt maximibelopp,motsvara dvs.ett
75 kr. För tiden därefter bör avdraget reduceras till tredjedelsett
maximibelopp, dvs. 50 kr. Den sistnämnda avdragsschablonen, dvs ett
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dubbelavdraget grundastredjedels maximibclopp, bör gälla näräven
bosättning.

kostnad för hemresor30.5 Avdrag för

Vårt utvidgas tillförslag: avdragsmöjligheten lagfästs ochDen nuvarande
att

civilstånd,dels skattskyldigaomfatta samtliga oavsett
avståndet ochdels hemortenvarje vecka mellanhemresa omavse en

5arbetsorten längre mil.är än
frånutgångspunktnormalt medStorleksmässigt beräknas avdraget

rabattmöjligheter.beaktande tillgängligabilligaste möjliga färdsätt med av
avståndet sjuttio milöverstiger ellerOm mellan arbetsorten och hemorten

föravdrag för kostnadGotland fastlandet medges dockgäller sträckan -
fårkommunikationer saknas avdragflygresa. Om godtagbara allmänna

enligt den schablon gällerför kostnader för med bilmedges somresa egen
Avdragetvid beräkning kostnad för mellan bostad och arbetsplats.av resor
uppburitvistelsen iskattskyldige under hemmetreduceras denom

Något från skattskyldigheten förundantag den principielladagtraktamente.
fall arbetsgivaren bekostatkostnadsersättningar införs inte för det att

hemresorna.

regler30.5.1 Nuvarande

tillfälligtEn skattskyldig eller mindrearbetar änortannansom mer
tillkostnader för besöksresorenligt praxis avdrag förhemorten kan

i övrigttill för levnadskostnaderhemorten avdrag ökaderättoavsett om
inom riket och harföreligger enligt KL:s regler. Avdraget gäller resor

medgivits gifta skattskyldiga.normalt bara
beräkning avdraget. Enligt dessaRSV utfärdat anvisningarhar om av

avståndetberättigar beroendeantalet till avdraghemresorär avsom
Sålunda för kostnad förmedges avdragmellan hemorten och arbetsorten.

avståndetsjunde dag i riktning mellan hemorten ochhemresaen var om en
avstånd 20 milunderstiger 20 mil. Om detta längrearbetsorten änär men

uppgår 50 mil medges avdrag för kostnad för hemresatill högst en var
avstånd tillfjortonde Vid avdragsrättendag. längre begränsas att avse
fjärdekostnad för hemresa vecka.en var

AST.För ersättningsbestämmelse enligtstatsanställda gäller generellen
tjänstgöring förlagd tillDen innebär tjänsteman är änatt ortvars annan

ersättning fjortonde dag.stationeringsorten kan för hemresaen var
utgår civilstånd.Ersättningen oavsett

TBS förslag30.5.2

tvåSammanfattningsvis avdragsrätten utvidgades iinnebar TBS förslag att
Även ensamstående tillavseenden. föreslogs avdrag. Antaleträtt
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avdragsgrundande avståndvid överstigande 50 mil föreslogs ändratresor
från fjärde vecka till fjortonde dag. Viden längreresa var en var resor
avstånd 70 mil föreslogsän flygresa skulle godtasatt med den begräns-
ningen dåavdraget fickatt högst kostnaden förmotsvara hemresaen var
fjärde Ersättningvecka. för hemresor arbetsgivaren bekostat föreslogssom
bli skattefri.

Som behållaskäl för avdragsrättenatt anförde TBS inledningsvis, att
även kostnader för hemresor i princip såprivatom är detärnaturav
ofrånkomligt sådanavissa kostnaderatt uppkommer för den arbetarsom

åtskild frånoch bor familjen. dåAvdraget viss kompensation förger en
den utgiften. TBS menade avdragsrätten dessutomatt numera var
förankrad i det allmänna medvetandet och borde lagfästas.

TBS diskuterade därefter hur vidsträckt avdragsrätten borde I ochvara.
för sig fanns det enligt TBS skäl hävda restriktiv inställning.att Deten
framhölls, många arbetstagareatt med arbete hemorten harutom
möjlighet välja mellan dags-att och veckopendling. Av miljö- och
samhällsekonomiska skäl det enligt TBS värde skattelagstift-vore av om
ningen förhållakunde sig tillneutral den valmöjligheten. Att skaffa bostad
på arbetsorten mångaenligt TBS i fall rationellare pendlaän varjevar att
dag. TBS menade det anförda talade föratt inte ha alltföratt strängen syn

hemreseavdragen.
När ensamståendesdet gällde åberopadeavdragsrätt tvåTBS skål till

förstöd medge avdrag. Detatt att skälet hängde medena attsamman
familjesplittringartemporära naturligtvis uppkommer för denäven

kategorien, det andra bortaarbetande alltidatt borde ha möjligheten att
tillkostnadsfritt någonföreta hemorten för till sin egendomattresa se

m.m.
Som alternativ till denett nuvarande medge avdrag eftersystemet att

viss resefrekvens diskuterade TBS beloppsgränsäven för hemreseav-en
dragen. Avdrag dåskulle medges med högst månad,visst beloppett per
motsvarande proportionell del ârskortt.ex. kostnaden för SJ.en av

TBS fann dock avgörande skäl tala beloppsgräns. Om iemot en man
vissa fall ville kostnader för hemresaacceptera med flyg skulle det bli
nödvändigt införa ventil för dessaatt fall. Vidare skulle beloppsgränsenen
behöva justeras arbetsgivarennär betalat vissa hemresor eller utgivit
traktamenten under vistelsen i ansåg således,hemmet. TBS interegelnatt
skulle kunna göras enkel och undantagslös.

Frågan eventuell begränsning avdraget borde enligt TBSom en av
liksom enligt nuvarande praxis utgångspunkt frånavgöras med en
bedömning vilken resefrekvens vilkaoch färdmedel kundeav godtassom
kostnadsmässigt i olika situationer.

frågaI resefrekvens förordade TBS viss restriktivitet. TBSom
underströk därvid, det skattesynpunkt frågainteatt ur ettvar om
kostnadsavdrag i egentlig mening socialautan skäl betingatettom av
avdrag där skälighetssynpunkter väsentliga.var

TBS pekade deklarationskontrollen ytterligare faktorsom en som
återhållsamhettalade för med denna avdrag. Vid vidgadtyp av en

avdragsrätt ansåg TBS förelågdet risk föratt skattemyndigheternaatt
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skulle tvingas utöka kontrollen. Detta talade enligt TBS för godtaatt
endast begränsad såresefrekvens verifikationer intenormalt skulleatten
behöva infordras.

TBS föreslå,stannade för avdrag borde medgesatt för skäligtatt ett
månad.antal hemresor ansågHärvid önskemålTBS denhosper att som

åtskild frånarbetar och bor familjen kunna hem varje veckoslutatt resa
måste kostnaden Avståndvägas förmot och kommunikationer borderesan.
enligt TBS fråganavgörande för vilken hemresefrekvensvara om som
borde avståndetOm till hemortenaccepteras. relativt kort bordevar
avdrag medges för kostnad för hemresa varje veckoslut. Dagspendlingen
ansågs sådanai fall alternativ till bo arbetsortenett underattvara
veckorna. Lagstiftningen såborde enligt TBS inte utformas dagspend-att
lingsalternativet blev skattemässigt Dagspendling bedömdesgynnsammare.

Åaktuell avståndetmestadels uppgick till 10 mil. andra sidanvara om ca
framhölls nuvarande regler uppställde 20-milsgränsatt för avdrag fören
hemresa varje Denvecka. enligt TBS allmäntgränsen accepterad.var

avståndVid längre mellan arbets- och bostadsort framstod det enligt
TBS skäligt medge avdrag för hemresaatt vecka alterna-som en varannan

tvåtivt månad. TBS menade vidare, det fanns skäl vidper att att en
lagreglering avdragsrätten tvåkostnader för hemresoraccepteraav per
månad långa avståndvid inomäven landet. Bl.a. tvåveckorsre-de statliga

ansågs tala för detta.sorna

30.5.3 Remissinstansernas inställning

Förslaget lagfästa och i viss utsträckningatt även förbättra hemreseavdra-
genomgående positivtget mottogs remissinstanserna. ansågEn del dockav

det inte någonborde införas ensamstående.att avdragsrätt för Andra var
negativa till avdragsrätt huvudöver med motiveringen kostnadertaget att

detta slag privata Någraär levnadskostnader.att remissinstan-av anse som
ansåg förutsättningarna föratt avdrag borde sammankopplas med demser

gäller för till avdrag för ökaderätt levnadskostnader.som
Särskilt intresse fråganägnades godtagbar Någraresefrekvens.om

remissinstanser föreslog avdrag borde medges föratt kostnad för en
hemresa varje Detvecka. framfördes önskemåläven avdraget inteattom
skulle beroende avstånd.göras av

30.5.4 Skälen vårtför förslag

I fråntill till och förrättningsställemotsats vid förrättningsettresor en
början slut har kostnader för hemresor TBS inledningsvis fram-resp. som-levnadskostnader.håller karaktär privata De borde därför i principav-
omfattas det allmänna avdragsförbudet i 20 § KL. Kopplingen mellanav
avdraget och den avskaffade sambeskattningen kan naturligtvis intenumera

åberopaslängre för behållaskäl avdraget. Däremot detatt ärsom av
Ävensociala låtaskäl angeläget avdraget finnas önskemålkvar.att inteatt

försvåra rörligheten arbetsmarknaden bör beaktas i sammanhanget.
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såAvdraget bör moderniseras det i enlighet med TBS förslagäven att
ensamstående.uttrycklingen gäller föräven

fråganVad härefter beträffar avdragets storlek bör beroendegörasom
avståndet såmellan hemort och arbetsort finns anledning erinraattav om

frånvad framfördes i särskilt yttrande de sakkunniga i TBS.ettsom en av
I detta framhölls, önskan hem knappast torde i takt medatt att avtaresa

avståndet till hemmet Att avdrag kommit medges medatt växer. störreatt
avstånd sådanagenerositet vid kortare vid längre har naturligtvisän en

Även förhållandetfiskal förklaring. det avdraget i huvudsak grundasatt
sociala hänsynstaganden har spelat in härvidlag. Av rättviseskäl och för att

såskapa enkel regel möjligt finns dock anledning övervägaatten som en
avståndsanknytning.enhetlig regel differentierad Avdraget vidbörutan en

sådan bedömning gälla hemresa varje Ivecka. medöverensstämmelseen
föreslårvad i avsnitt 30.3.1 beträffande vanligaden verksamhetsorten

avståndetbör dock här krävas längre 5 mil föräven avdragär änatt att
fråga. ocksåskall i Ikomma sammanhanget bör erinras vad tidigareom

anfört pendelavståndde bor s.k. inte avdragsberät-börattom som vara
tigade.

De kostnadsmässiga aspekterna avdraget torde kunna beaktas genom
fråga frågabegränsningar i vilka färdsätt bör Dennagodtas.om som

Ävenbehandlas i det följande. i slåsdettanärmare sammanhang bör dock
fast, frågadet TBS framhöll framstårskall kostnaderatt som vara om som

skäliga. Vidare bör avdraget begränsas till förgälla kostnaderattsom resor
inom riket.

TBS framhöll avdraget borde gälla vid i tjänstenäven att resa som
pågick så länge ansåghemresa blev Vidareaktuell. TBS avdragatt att
borde medges vid arbete hemorten under begränsad tid vid fallutom samt

dubbel bosättning. Detta någrakan tolkas TBS i likhet medattav som
remissinstanser varit inne tanken knyta förutsättningar föratt samma

till frågahemreseavdragrätt gäller i till avdrag enligt bestäm-rättsom om
melserna avdrag för ökade levnadskostnader. Den nämnda anknyt-om
ningen finns dock inte i nuvarande praxis. Eftersom avsikten inte är att
inskränka någon sådanavdragsmöjligheten bör uttrycklig sammankoppling
inte göras nu.

En frågasak det verkligen skallär till denattannan vara om resor
skattskyldiges eller familjshans Som TBShemort. anförde innebäregna

ensamståendedetta, avdrag för frågaendastnormalt kan komma iatt när
påtjänstgöringen arbetsorten inte stadigvarandeär och vederbö-naturav

interande har sin egentliga bostad där.
I påpekassammanhanget bör avdraget inteäven att är avsett att

inkludera den skattskyldiges familj företar för besöka honomattresor som
hans arbetsort.
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30.5.5 Beräkning avdragetav

Nuvarande regler

Enligt RSV:s anvisningar beräknas avdraget i regel efter kostnaden för
tågbilligaste färdsätt. Detta innebär i allmänhet eller buss. Kostnad för

tågmed beräknas efter priset för i andra klass förstaävenresa resa om
Ävenfårklass användas vid tjänsteresor. möjligheten lösa rabattkortatt

skall Ombeaktas. allmänt kommunikationsmedel eller kommunika-saknas
dåliga,tionerna kan avdrag medges för kostnader för medär resa egen

dåbil. Kostnaden beräknas enligt de anvisningar gäller för medsom resa
bil mellan bostaden och arbetsplatsen. Vidare avdrag förkan medgesegen

avståndetkostnad för flygresa till hemorten betydande.ärom
Har den skattskyldige uppburit traktamentsersättning under vistelsen i

hemmet skall detta beaktas föranledaoch reduktion avdraget medav
hänsyn till kostnader förrättningsorten kunnat inbesparas under vis-att
telsen i hemmet. I normalfallet inbesparingenbör beräknas till de delar av
traktamentet kost och övriga kostnader.som avser

TBS förslag

TBS föreslog avdraget liksom för närvarande borde beräknas efteratt
tågkostnad för billigaste färdsätt, dvs. eller buss. Vidare föreslogs att

bilkostnad skulle beaktas godtagbara allmänna kommunikationerom
saknades. Bedömningen härav föreslogs ske i med deöverensstämmelse

frånnuvarande anvisningarna RSV. Beräkningen bilavdraget föreslogsav
följa den schablon frångäller beträffande till och arbetet.som nu resor

I vissa fall föreslogs ansågflygresa kunna godtas. TBS det rimligtvara
fråga långa avstånddet relativtnär där med andra färdmedelvar om resa

skulle ha tagit anspråk.del veckoslutsledigheten istorannars en av
Kostnad sålundaför flygresa föreslogs färdvägen mellanaccepteras om
arbets- och hemorten 70 frånmil. Flygresa tillöversteg och Gotland

ocksåföreslogs godtas. Eftersom kostnaden för flygresor betydandeär
föreslogs ytterligare begränsning avdragets storlek i de fallen,en av
nämligen den ville ha avdrag för flygresekostnad fåinteatt skullesom
beräkna kostnaden högre belopp vad motsvarade fjärdeän som en resa var
vecka.

Enligt nuvarande praxis till utgårhänsyn itraktamente vissa falltas att
under vistelse ansåg ocksåi hemmet. TBS måstedet beaktasatt att
arbetstagaren vistas i hemmet i stället för förrättningsortenattgenom

vissa kostnader skulle ha täckts traktamentet. TBSsparar som av
föreslog därför regel i huvudsak svarade vad följermoten som som nu av
RSV:s anvisningar. Regeln föreslogs i de fallgälla företagitshemresasom
under tjänsteförrättning utgåttdagtraktamenteoch för den tiden som
arbetstagaren sådanavistats i ansågshemmet. I fall det rimligt att
dagtraktamentet användes för täcka hemresekostnaden. Avdraget föratt
hemresekostnad föreslogs därför bli minskat med det schablonavdrag som
belöpte vistelsen i hemmet.

7-—RINK3
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Remissinstansernas inställning

Några remissinstanser hade synpunkter avdragets beräkning. En myndig-
fåmenadehet avdrag för bilkostnader i princip endast borde förskeatt

önskemåltill centralort. Det framfördesnärmaste även attresa om av-
avstånddraget borde faktiska hemresekostnader ochmotsvara oavsett

ansåg fråganfärdsätt. En remissinstans förutsättningarna för avdragatt om
för flygresekostnader inte färdsträckansborde längd restiden.utanvara

vårtSkälen för förslag

framhållitsSom motiveras hemreseavdraget sociala Detskäl. ärovan av
därför rimligt TBS föreslagit huvudregel kräva avdragetatt attsom som
normalt kostnaden för billigaste färdsätt. I enlighet härmed börmotsvarar
avdrag merendels medges med belopp motsvarande kostnad för medresa

tågandra klass ocksåalternativt i förekommande fall buss. Det bör- -
krävas de stårrabattmöjligheter eventuellt till buds utnyttjas.att som

framhållitDet finns fråndock TBS fall där undantag denna regelsom
ofrånkomliga. Omär närmast allmänna kommunikationer börsaknas

sålundaavdrag kunna medges dåför kostnad för bilresa. Beräkningen bör
följa den schablon gäller för bilresor mellan bostad och arbetsplats,som

avståndskravetnaturligtvis under förutsättningen uppfyllt.äratt
När det gäller kostnad för flygresor det TBStveksamtär mera om

någorlundaförslag skulle rättvist Motresultat. bakgrund detettge av
vårtvilket vi grundat förslag medge samtliga berördaattresonemang,

arbetstagare såavdrag för kostnad för hemresa förefallervecka, deten per
skäligt någoti flygresefallen avdragetsatt generösare storlek.ävense
Avståndet i sig påverkanhar naturligtvis ingen självständig önskan att
kunna hem helg. Däremotöver kan kostnaden för bliresa en resan en
återhållande faktor arbetstagaren själv skall betala I just dessaom resan.
fall vi de sociala skälen för avdraget bör det fiskalaatt väga äntyngreanser
intresset begränsa avdragets storlek. Vi därför avdrag föratt attanser

Ävenflygkostnader bör den faktiska utgiften. här bör naturligtvismotsvara
lågprisavgångar,möjlighet utnyttja rabatter beaktas.att etc.

Det bör dock, TBS föreslog, uppställas krav färdsträckan börattsom
ha viss längd 70 mil alternativt sträckan Gotland fastlandet.avse- — -

30.5.6 Av arbetsgivaren bekostade hemresor

fråganTBS behandlade inte beskattning färdkostnader vid iom av resor
måntjänsten i vidare TBS föreslog offentligaän resekostnads-att att

ersättningar skulle förbli skattefria. I anslutning till hemreseavdraget kom
fråganTBS dock in den skattemässiga behandlingen hemresorom av

arbetsgivaren bekostar betänkandet 144-146.som s.
TBS erinrade därvid den ersättning för tvåhemresekostnadattom

gånger månadeni kan utbetalas till statstjänstemän enligt TBS förslagsom
åstadkommaskulle förbli skattefri. För likställighet mellan offentligtatt

anställda ansågoch övriga kategorier TBS motsvarande ersättningaratt
inom den enskilda sektorn frånborde undantas skatteplikt till den del som
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avsåg härmed skulleför själva I konsekvensersättningen kostnad resan.
innebar enligtfalla bort. Dettaför motsvarande kostnadavdragsrättenäven

förmån inte skulleTBS fria hemresor utgöraanställdsäven, att en av
sådana avsågsförmån bestämmel-i fall i den föreslagnaskattepliktig som

hemreseavdraget. TBS anförde vidare.sen om

förmånerfråganEmellertid de skattefriakan den ställas som ar-om
frågatillhandahålla i valbetsgivare kan anställd skall begränsas om

förfrekvens. Det finns skäl talarfärdmedel och att seav resornas som
dåstår för resekostnaden. Det tordefrikostigare fall, där arbetsgivaren

fråga sådan arbetsgivarenförrättningi regel anställd är attvara om som
Det förmodas normaltden anställde hans merkostnader. kanersätter röra

alltså,från arbetsgivaren beordrat ochsig bortovaro hemmetom en som
påtvingad Resorna under förrätt-principiellt den anställde. hemärsett,

då sådantningen samband med i tjänsten normalt saknashar ett resa som
utanförden anställde själv valt arbete hemorten.när att ta

denMot denna bakgrund vi arbetsgivare bekostarnäratt,anser
inteanställdes hemresor, skattefriheten skall beroende be-vara av .....Å måstesidan förstämmelser färdmedel och frekvens andraom

faktiskaskattefriheten gälla ersättningen inte överstiger den anställdesatt
Överskjutande självfallet skattepliktig intäkt förresekostnad. belopp utgör

den anställde.
Förslaget remissbehandlingen.hel del kritik undermötte en

vårtSkälen för förslag

så vårtMed utformning hemreseavdraget förslaggenerös somen av
innebär torde det inte finnas tillräckliga medge skattefrihet förskäl att

frånersättning arbetsgivaren för I enlighet med huvudregeln ihemresor.
således sådan utgöra30 § KL ersättning principiellt1 bör ävenmom.

ersättning. En ersättningenskattepliktig sak denär attannan om ryms-
föreslårinom vi beträffande beräkningen avdragetde beloppsramar som av

kan kvittas det avdragsgillakomma beloppet.att mot-

30.6 Förfaranderegler

Vårt förslag: Vid beräkningen preliminär skatt traktamentenav som
fåri tjänsten arbetsgivarenutbetalats under avdrag medgöraresa

schablonbeloppen i punkt 3 anvisningarna till 33 När ersättning förav
utgåttökade levnadskostnader i andra fall och till avdrag föreliggerrätt

fårenligt bestämmelserna tillfällig anställning jämkningom genom
föreskrivas, preliminär skatt inte skall de avdragsgillaatt tas ut

Någonersättningarna. redovisning i deklarationen inte ibehöver ske dessa
fall.
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Gällande bestämmelser

Traktamentsersättningar, sammanlagt inte överstiger 500 kr. inteellersom
år,24 dagar, räknat förän behöver inte redovisas i deklara-avser mer

Sådanationen. ersättningar behöver heller inte i kontrolluppgifttas upp
det i utgått.anmärks denna traktamente I någraövrigt inteatt gällerom

förenklingar vid redovisningen traktamentsersättningar. Den uppbärav som
traktamente därför vanligen förhindradär använda det förenkladeatt
deklarationsförfarande årsgäller fr.0.m. 1987 taxering. Den skatt-som

såledesskyldige redovisar normalt uppburna traktamentsersättningar i
deklarationen yrkar avdrag för häremot svarandesamt kostnader.
Arbetsgivaren lämnar i kontrolluppgifter eller mindre detaljerademer
uppgifter utgivna ersättningar. Preliminär skatt inte kostnads-om tas ut
ersättningar, de skattepliktiga,även de inteär väsentligen överstigerom om
vad kan skäligt för bestrida alltsåkostnaderna. Det iattsom äranses
första hand taxeringsnämnden ställning till konsekvensernatarsom ur
beskattningssynpunkt traktamentsersättningarnär utbetalats. Detta
förfarande ocksågäller avdrag förnär yrkas ökade levnadskostnader som
inte uppkommer under tjänsteförrättning under kortvarigautanen
anställningar bostadsortenän eller orsakas dubbelortannan som av

Ävenbosättning. i såledesdessa fall framställs avdragsyrkandena i dekla-
rationen varefter avdraget bestäms i vanlig ordning vid taxeringen.

TBS förslag

På områdedetta innebar TBS förslag radikala förändringar. Vid tjänstere-
med traktamenten där avdraget beräknas enligt schablon, föreslogs,sor att

reglerna för beräkningen avdraget skulle beaktas redan källskattesta-av
diet. Det föreslogs så,till arbetsgivaren vid beräkningenatt av
underlaget för skatteavdrag beaktade traktamentsersättningar.även
Traktamentsersättning sådaneller del därav inte motsvaradessom av en

till avdrag,rätt exempelvis för den varit högre schablonbeloppen,att än
dåskulle komma inkluderas årslöni denatt arbetsgivaren redovisadesom

i kontrolluppgiften till ledning för taxeringen. Särskild redovisning i
deklaration och dåkontrolluppgifter behövdes inte. Arbetsgivaren behövde
endast markering kontrolluppgiften den anställdegenom en attange
uppburit traktamente inkomståret.under Arbetsgivarens bedömning av

till schablonavdragrätten föremålskulle intenormalt bli för prövning vid
taxeringen. Den frångåsskulle dock kunna frånefter särskilt yrkande den
skattskyldige eller taxeringsintendenten eller för taxeringsnämndensatt
utredning givit vid handen bedömningen varit felaktig. Arbetsgivarensatt
hantering förutsattes bli omfattad arbetsgivaransvar.av

Som redovisats föreslog TBS inskränkning tidsgränsen förovan en av
tillämparätt tjänstereseschablonen från två år månader.att till Eftertre

tremånadersperioden ansåg kommittén arbetsgivarens möjlighetatt att
automatiskt tillgodoräkna den anställde hans avdrag borde upphöra.
Avdragsbedömningen dåföreslogs ske enligt bestämmelserna ökadeom
levnadskostnader vid kortare anställningar utanför bostadsorten eller
grund dubbel bosättning. Huvudregeln dåföreslogs bli, taxerings-av att
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på i deklara-nämnden beslutade grund den skattskyldiges yrkandenav
tionen. TBS beaktade finnas fall därdock, det skulle kommaatt att

efterarbetsgivaren fortsatte betala traktamentsersättning ävenatt ut
tremånadersperioden. Som kunde tänkasexempel anställda dettasom
gälla nämndes objektanställdas.k. och liknande andra arbetstagaresamt

faktiskt fallenfortsatte borta förrättning. För derent attsom vara
föreslog TBS det öppnades möjlighet för den anställde eller arbets-att
givaren begära jämkning den preliminära utvidg-skattenatt av engenom
ning jämkningsgrunderna i före-uppbördslagen. Lokal skattemyndighetav

sålunda avdragsfrågan.slogs preliminär bedömninggöra en av
Detta förslag bör bakgrund de materiella TBSreglermotses av som

föreslagit för just denna avdragssituation kategoriernaoch de nämnda av
fåarbetstagare. Avdrag föreslogs i dessa fall schablonmässigaberäknas

frångrunder enligt anvisningar RSV för de olika slagen medbortovaroav
möjligheter till individuella awikelser. Om lokala skattemyndighetens be-

så ansågdömning iutmynnade beslut jämkning TBS trakta-ett attom
mentsersättning svarade det godkända avdraget inte behövdemotsom
redovisas i deklarationen. Under förutsättning taxeringsnämnden vid detatt

avdragsfråganefterföljande taxeringsbeslutet gjorde bedömning isamma
såskattemyndighetenlokala gjort i jämkningsärendet, skulle resultatetsom

TBShär enligt innebära förenkling förfarandet. Kommitténäven en av
ansåg någrainte borde principiella betänkligheterhysaatt mot attman
bygga taxeringen skattemyndighetenslokala beslut bereddom man var

fråganmotsvarande arbetsgivarensgodta bedömningsättatt av om
avdrag enligt traktamentsschablonen.

någraMot invändedetta remissinstanser, det kunde medföraatt
låtaproblem olika myndigheter med olika besvärsinstanser för lokalatt —

skattemyndighet länsstyrelse och för taxeringsnämnd länsrätt besluta i-
avdragsfråga. Några sådanbefarade ordning kunde leda tillattsamma en

rättsförluster för enskildeden medan andra menade förslaget innehöllatt
processuella oklarheter.

Vårt förslag

Den föreslagna omläggningen förfarandet vid handläggningen trakta-av av
mentsärenden skulle medföra avsevärda förenklingar. Omläggningen är en
hörnsten i TBS förslag och hör till den del detta mottogs mestav som
positivt remissbehandlingen.under Den innebär i utsträckningäven stor en

mångalösning råkatdet problem med kvarskatter skattskyldiga utsom
dåför deras yrkanden avdrag för kostnader motsvarande uppburna ochom

skattepliktiga traktamenten underkänts eller reducerats skattemyn-av
digheterna. Vidare den naturlig vidareutveckling arbetetutgör meden av

förenkla skattereglerna och tillämpningen dem.att av
Även den föreslagna utvidgningen sådanajämkningsmöjligheterna förav

traktamentsfall inte omfattas avdragsbestämmelserna vid regelrättsom av
tjänsteresa ägnad främja ienkelhet hanteringen. Detär problematt som
legat i taxeringsnämnden kan komma fram till bedömningatt änen annan
lokala skattemyndigheten kan inaktuellt, eftersom riksdagennumera anses
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år 1987 har fattat principbeslut innebär taxeringsnämndernaett attsom
avskaffas och taxeringsbesluten i stället fattas direktatt länsskatte-av
myndighet eller lokal skattemyndighet. Reformen beräknas bli genomförd
fr.0.m. års1991 framhållertaxering. Som kommittén torde utanman

åtbetänklighet kunna anförtro lokal skattemyndighet utföra avdragsbe-att
dömningar och beräkningar tämligen likartade demär arbets-som som
givarna förutsätts klara utföra.attav

Förslaget till omläggning taxeringsförfarandet och utvidgningenav av
jämkningsmöjligheterna föranleder ändringarrad i TL UBLoch ochen
kommenteras i specialmotiveringarna till denärmare berörda reglerna.
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behand-skattemässiga31 Den
kostnadsersätt-vissalingen av

ningar m.m.

§ KLenligt 32Ersättningar31.1

principkostnadsersättningar blir iVårt förslag: kommunalaStatliga och
kostnader.medges för uppkomnaskattepliktiga avdragoch

frågor traktamentsbeskatt-föregående vi behandlatavsnittet harI det om
levnadskostnader.för ökadevissa andra avdragning och

bestämmelserdel andraKL finns attI 32 § 3 som anger somenmom.
bestridandeanvisats tillvadintäkt inte skall statentas avsom avupp

Åkostnader. andraförenadeeller uppdragmed vissa tjänstersärskilda,
kostnadsavdrag.inte hellersidan medges

detlikabehandlasprivat anställda bör näroffentligtVi att resp.anser
i princip börersättningarnaDetta innebärkostnadsersättningar.gäller att

Förkostnader.för uppkomnaavdrag medgesintäkt, medantas somupp
nuvarandeför detfinnas skäl talarfall kan det dockvissa speciella attsom

bibehålls.systemet

förmånerlikställdadärmedUtlandstillägg och31.1.1

likställdaoch därmedskattefrihet för utlandstilläggBestämmelsen om
utrikesförvaltningen ellerförmåner vidriket stationerad personalför utom

Årårs 1966 utvidgadesbiståndsverksamhet 1928 KL.fanns redan ii svensk
biståndsverksamhet.i svensktill gälla för personalden ävenatt

förmåner i 7 andraSåsom punktutlandstillägg likställdamed anges
uppvärmning ochtill 32 § KL fri bostad medanvisningarnastycket av

förmån, bidragbostadskostnadsersättning svarandeeller däremotbelysning,
utbildningsbidrag,barntillägg, barnrese-Sverige förför till semester,resa

hållande flyttningsbidrag.bil ochbidrag, ersättning för av
privat anställda börföreslagit offentligt ochVi tidigarehar att
kostnadsersättningar.skattehänseende det gällerlikabehandlas i även när

intäkt, medanersättningar i princip skallFörslaget innebär tasatt upp som
utgångspunkt inteMed denna börmedges för kostnader.avdrag uppkomna

utomlandsstationeradeersättningar i statlig tjänsttill anställda ärsom
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behandlas annorlunda liknande utgårersättningarän i privat tjänst. Visom
föreslår alltså den principiella skattefrihetenatt slopas för dessa ersätt-
ningar.

frågaI bidrag till flyttningskostnader vi emellertid denom attanser
nuvarande principen bibehållas.bör kunna Detta bör gälla generellt för

någotsamtliga kategorier anställda, vi behandlar i avsnittnärmaresom
31.1.5.

31.1.2 Förvaltningskostnadsbidrag och anslag till andra
expenser

Med förvaltningskostnadsbidrag har bl.a. bidrag till tidigareavsetts t.ex.
landsñskaler för vissa kamerala kostnader. Anslag till andra expenser synes

frågabara komma i form anslagsbeviljande till verk ochnumera som en av
andra myndigheter. Mot denna bakgrund finns det någotknappast längre

tillämpa regeln skattefrihet förutrymme att dessa ersättningar. Oavsettom
förhållerhur det sig härmed, bibehållasaknas anledning skattefrihetenatt

för bidragen.

Å31.1.3 uppförd båtlegahäst- ochstat m.m.

åMed båtlegauppförd häst- och hästgottgörelsestat för tjänste-samt egna
hästar till beställningshavare vid armén. Med denna ersättning torde avses

å lönestat uppförd fast resekostnadsersättning. Det saknas anledningen att
bibehålla skattefriheten. Motsvarande gäller för någothästgottgörelse, som

inte torde förekomma.numera t

31.1.4 Kostnadsersättning vårdför i enskilt familjehem

Kostnadsersättning och kommun vårdlämnar förstat isom av personer
enskilt familjehem, inte skattepliktigär intäkt. Avdrag medges inte för
kostnader kostnadsersättningen avseddär täcka,som ävenatt om

någotkostnaden i fall skulle överstiga ersättningen. I förarbetena till dessa
bestämmelser prop. 1974:159 framhålls78 det beskattningssyn-atts. ur
punkt viktigtär kostnadsersättningenatt beräknas likformigtett sätt.
Svenska kommunförbundet samrådhar efter med RSV utarbetat rekom-
mendationer avseende ekonomiska ersättningar familjevårdeninom för
barn och cirk. 1984:54. RSV har vidare utarbetat anvisningarvuxna m.m.

beskattning vårdersättning för i familjehem RSV Dtom av m.m.
1985:11. I dessa anvisningar rekommenderas det vissa särskiltatt sätt
beräknade ersättningar godtas högsta omkostnadsbelopp. Om desom
centralt fastställda frångås,rekommendationerna bör ersättningen ianses
sin helhet skattepliktig, medan avdrag medges för faktiska kostnader.

RÅRegeringsrätten tvåhar emellertid i avgöranden 1987 ref 74 ansett
det med hänsyn till vårdatt kostnaderna för iatt allmänhet beroendeär-
individuella förhållanden i interegel frågakan komma iav vägraatt-

skattefrihet för vad kommun betecknats kostnadsersättningsom av en som
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enbart den grunden ersättningsbeloppet överstiger rekommenderadeatt
belopp.

Om dessa kostnadsersättningar gjordes skattepliktiga skulle det förmod-
ligen leda till del tvister mellan skattskyldiga och skattemyndigheteren
angående kostnadsavdragens storlek grund dessa kostnader oftaattav

svårakan särskilt beräkna. En slopad skattefrihetatt skulle därförvara
Åsannolikt leda till svårigheter.del praktiska andra sidanen synes

nuvarande regler kunna medföra vissa problem kommun kanattgenom en
beteckna ersättning kostnadsersättning, den kraftigtäven skulleen som om
överstiga de verkliga kostnaderna i det enskilda fallet.

Vi fördelarna bibehållenmed skattefrihetatt för dessaanser ersätt-en
ningar nackdelarna. föreslår alltsåöverväger Vi ingen ändring skat-av

Vitereglerna. vill dock starkt betona det angelägna i utbetalandeatt
myndigheter redovisar efter vilka grunder belopp överstigernoga som
rekommendationerna har beräknats. Det framgåbör klart för vilkat.ex.

utgåttkostnader ersättning och hur beloppen framräknats.
Vi har förslagövervägt de berörda rekommendationernaett att börom

bindande, sådan åtgärdgöras tills vidare inteatt bör kommamen anser en
fråga.i

31.1.5 Ersättning för flyttningskostnad

Till de kostnadsersättningar inte skall intäkt i statlig tjänsttassom upp som
hör bl.a. ersättning för flyttningskostnad vid frånförflyttning tjänstgö-en
ringsort till en annan.

När det gäller enskild tjänst huvudregelnär ersättning för medatt
tjänsten förenade kostnader skall redovisas intäkt 32 § 4 KL.som mom.
Ett härifrånundantag i andra stycket nämnda Däranges moment.av
stadgas skattskyldig grund byteatt verksamhetsort avflyttatom en av av
till bostadsort och arbetsgivaren eller allmänna medel uppburitny av av
särskild ersättning till bestridande flyttningskostnad, sådanskallav
ersättning intäkt månendast i utgåttdenupptas ersättningen medsom
väsentligt högre belopp gäller för befattningshavareän i tjänst.som statens

Om strikt likformighet upprätthållasskall borde flyttningsersätt-ävenen
ning skattepliktig.göras Det torde emellertid finnas starka skäl bl.a.av

såsomarbetsmarknadspolitisk främja rörligheten arbetsmarkna-art, att
den, för fortsättningsvisäven medgeatt skattefrihet för flyttningskostnad.
Av enkelhetsskäl torde det därför finnas anledning ha kvar nuvarandeatt
regel. Att slopa skattefriheten, i stället medge avdrag, skulle leda tillmen

såvälökat arbete för enskilda skattemyndigheter, för den skullsom utan att
någonleda till nämnvärd basbreddning. Risken för ifrågava-missbruk av

rande regel torde vidare mycket begränsad, eftersom det normalt ärvara
enkelt för skattemyndigheterna kontrollera byteatt verksamhetsortatt av
skett.

föreslårVi därför ersättning för flyttningskostnadatt inte iheller
fortsättningen skall intäkt.tas upp som
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ersättningar till värnpliktigaVissa31.1.6

naturaförmåner,till 32 § KL stadgasI 6 anvisningarnapunkt attav
avgångs-sådan befattningspenning,dagpenning tillägg till ersättning,och

inteutbildningspremie, utryckningsbidrag fälttraktamentevederlag, samt
utgårförmånerna till Värnpliktig. Sammaskattepliktig intäkt,utgör när

Undantagsbestämmelsernaför familjebidrag, dock näringsbidrag.gäller
för inomför värnpliktiga i tillämpliga delar personalgäller även annan

gällande grunderna.försvarsmakten, avlönas enligt de för värnpliktigasom
speciella de inteMed till dessa ersättningars karaktärhänsyn attanser

i fortsättningen skall till beskattning.heller tas upp

vid arbetskonflikt31.1.7 Understöd

Enligt 8 anvisningarna till 32 § gäller understöd,punkt första stycket attav
utgått frånarbetskonflikt till i konflikten indragen arbetarevidsom

tillhört, icke hänföra till skattepliktig intäkt.organisation, han är attsom
bibehållas avsnitt 33.3 skattereduktion förDessa regler bör se om

fackföreningsavgift.

frånErsättningar SIPRI31.1.8 m.m.

skattefrihet för statliga kostnadsersätt-Den nuvarande grundregeln om
föregåendei 32 § 3 första KL berörts i avsnitt. Viningar stycket harmom.

föreslår där denna grundregel i princip slopas.att
frånkostnadsersättningar NordiskaI andra stycke reglerasmomentets

frånministerrådet Stockholms internationella fredsforskningsinstitutoch
SådanaSIPRI. ersättningar statliga blir därför interäknas ochsom

skattepliktiga.
från ministerrådetNordiskaErsättningarna tjänstgöring enligtavser

i nordiskaförordningen 1980:848 utbytestjänstgöring andra länder.om
avlöningsförmånerFöreskrifterna gäller arbetstagare, fastställts undervars

medverkan regeringen eller myndighet. Tjänstgöringen fullgörs hosav
myndigheter. Under utbytestjänstgöringen har arbetstagaren tillrätt samma
avlöningsförmåner vanlig tjänstgöring.undersom

alltsåDessa ersättningar skattefria. I samband med reglernasär
tillkomst anfördes bl.a. det osäkert skattemässigt skallhuratt var man

ersättningar. För undvika föreslogsbedöma dessa oklarheteratt en
uttrycklig skattefrihet.bestämmelse om

frånFör SIPRI:s del skatteplikt undantas kostnadsersättningargäller att
förmånökade fri bostadskost-levnadskostnader, bostad ellersom avser av

nadsersättning ersättning för skolavgifter för ersättning förbarn ochsamt
flyttningskostnader.

Det kan anmärkas, de särskilda lättnadsreglerna för vissa utländskaatt
forskare till ovannämndaansluter bestämmelser.nära

Vid tillkomsten skattefriheten för SIPRI:s ersättningar anfördeav
departementschefen prop. 1979802106 SIPRI:sbl.a. utländskaatt

sådanaforskare vanligen villkor bliranställs de obegränsatatt
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skaltskyldiga i Sverige. Till forskaredessa vidareutbetalas särskilda
sådankostnadsersättningar. Dessa ersättningar omfattning avdragattvar av

påräknasvid taxeringen kunde endast till Meddel. hänsyn till SIPRIatten
fick ha ställning mcllanstatligtnärmast och de betydandeettanses av organ

rekryteringssvårigheterna gjordes kostnadsersättningarna skattefria.
Bakgrunden fråntill Nordiska ministerrådetkostnadsersättnin inteatt gar

skattepliktig inkomst främst detutgör sambandet mednärasynes vara
vårastatlig tjänst. Enligt överväganden skall särbehandlingen mellan

offentligt privatoch anställda i bl.a. traktamentshänseende Detslopas. är
då ocksånaturligt slopa den aktuella särbehandlingen.att nu

fråga frånI ersättningar SIPRI ligger andra synpunkter, främstom
rekryteringssvårigheter, Fråganbakom särreglerna. eventuelltettom
slopande dessa frågansärregler har samband mednäraettav ettom
slopande de särskilda undantagsbestämmelserna årsi 1984 lagav om

frågautländska forskare. Denna behandlar vi i avsnitt 31.4.
Vi allmän sänkning skattesatserna förtalar slopandeattanser etten av

årsbestämmelserna i 1984 föreslår ocksålag. Därmed vi de särskildaattav
frånreglerna ersättningar SIPRI bort.tasom

värtAv ställningstagande beträffande statliga kostnadsersättningar följer
vi skattefrihetenäven bör slopas föratt kommunala ersättningar.attanser

Motsvarande bör gälla regeln riksskatteverket fråndispenserakanattom
de principiella bestämmelserna.

31.2 Den skattemässiga behandlingen av
stipendier

Vårt förslag: Den nuvarande skattefriheten för stipendier bör Ettslopas.
slopande kräver visst arbete med bl.a. avgränsningsfrågor.kartläggning och

frågorDessa bör utredas Stiftelse- föreningsskattekommittén.ochav

Med stipendium språkbrukenligt allmänt vederlagsfritt bidrag förettavses
studier eller utbildning. Karakteristiskt för stipendium det benefikaett är
inslaget. Bakom får alltsåbeteckningen stipendium inte skattefrihetom-
skall föreligga dölja sig löneförmån någonellert.ex. ersättningen annan-
för utfört arbete.

gåvaFör skall föreligga brukar krävaatt det sketten attanses man en
frivillig förmögenhetsöverföring från givare till Mottagaren skallmottagare.
inte inkomstbeskattas för Gåvobeskattningvärdet det kanmottagna.av

bli gåvandäremot Omaktuell. sinhar grund i anställningsförhållandeett
alltsåoch helt eller delvis ersättning förutgör arbete, kan emellertiden

inkomstbeskattning fråga.komma i
Stipendier stiftelse direkt led i främjandetutges t.ex. ettsom av en som
ändamålet brukar inte gåvabetraktas i civilrättslig mening.av som en

frånTill skillnad vad gåvakännetecknar kan stipendium ellerettsom en
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frånbidrag stiftelse del rättslig förpliktelseutgörat.ex. en anses en av en
ändamålden överförandehos eller främja detsträvanparten atten som

givaren.styr
Huvudregeln beskattning stipendier finns i första stycket elfteom av

19 § KL. Enligtledet lagrummet stipendier skattefria deärav om avser
utbildning inteoch ersättning för arbete har utförtsutgörmottagarens som

fåtteller skall utföras för utgivarens räkning. Bestämmelsen har denna
årsfr.0.m. 1988 taxering innebärlydelse och permanentningen av en

avsåg årstidsbegränsad lagstiftning 1983-1987 Enligttaxeringar. densom
utgåtttidigare i 19 § KL stipendierbestämmelsen skattefria de tillvar om

studerande vid undervisningsanstalter variteller avsedda förannars
utbildning.mottagarens

års1983 ändring reglerna syftade till den omständigheten,att attav
stipendiet deltar i utbildning stipendiegivaren visserligenmottagaren av som

där stipendiet inte ersättninghar för bestämdutgörnytta av men en
prestation, inte inkomstbeskattning. Stipendier,längre skall utlösa som
utgår någon fristående fråntill stipendiegivaren,helt skulle inteärsom

i fortsättningen Principen beskattning stipendierheller beskattas. tillom av
någonanställda eljest ersättning för prestationeller kan utgöraantassom

kvarstår.
Ändringen innebär utvidgning skattefriheten sikteoch taren av

utgårstipendier för i fackligadeltagande kurser. Syftet med göraattsom
dessa stipendier skattefria, det bli möjligt förskulle anställda,attvar som

bibehålleninte hade till ledighet för studier med lön delta i fackligarätt att
alltsåkurser. Stipendierna inkomstbortfall.täckaattavser

Av neutralitetsskäl kan diskuteras skattefriheten för stipendier iom
Många utgåallmänhet bör slopas. stipendier torde huvudsakligen för

täckande levnadskostnader, i likhet löneinkomster.medmottagarensav
Vidare finns gränsdragningsproblem, bl.a. det i del fall kanattgenom en

så sådanautbildnings- och forskningsstipendier utbetalas underattvara
omständigheter, givaren mindre direkteller kan dra denatt nyttamer av

sådanautbildning forskning stipendieteller I fall ligger det närasom avser.
till hands betrakta stipendiegivaren uppdragsgivare.att som

någotStipendier ofta stiftelser. Det finns anledning härutges attav
specialregler för stiftelserberöra de gäller och dess destinatärer.som

årSedan stiftelser skattskyldiga endast till statlig inkomstskatt.ärett par
De skattskyldiga för inkomst. Skatten proportionellall slags ochär är
uppgår till 40 %. För familjestiftelser 52 %.skattesatsen dock Enär stor

sådanadel stiftelserna i landet har emellertid kvalificerat allmännyttigaav
ändamål deras skattskyldighet enligt i 7reglerna § 6 SILatt ärmom.
begränsad till inkomst fastighet inkomstoch rörelse. Vissa stiftelserav av

gynnad ställning. Dessa 7har i § 4 SIL och beskat-änen mer anges mom.
bara för fastighetsinkomster.tas

Enligt 6 § sista 1947:5771 stycket lagen statlig förmögen-mom. om
stiftelser omfattashetsskatt i 7 §bestämmelserna 4 6är ochsom av mom.

frånSIL befriade för förmögenhet.skattskyldighet Om förmögenheten är
nedlagd i föreliggerrörelse skattefrihet endast den skattskyldige ärom

frånbefriad skattskyldighet för inkomst rörelsen.av
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Bidrag från familjestifrelser och andraäven obegränsat skattskyldiga
subjekt beskattas såvidahos bidraget intemottagaren, utbildning.avser
Hit hänförs vanligen skolgång,grundläggande universitets- och dok-
torandstudier. Stipendier till författare, konstnärer och andra kulturutövare

inte primärt utbildning. Beskattning sker periodicitetanses före-som om
ligger eller ersättningen kan betraktas lön för utförda prestationer.om som

frågaI forskningsbidrag rådatorde skattefrihet utgårbidraget tillom om
täckande direkta kostnader avseende Enligtav apparatur, resor m.m. en
allmänt utbredd uppfattning beskattas inte forskningsbidrag. Riktigheten

den uppfattningen ifrågasättas.kan Stödjandet frånav forskningav
obegränsat skattskyldiga givare alltså påverkainte skattskyldighetensynes
för Något helt klargörandemottagaren. avgörande finns dock inte. De
avgöranden finns vid handen skattskyldighet föreligger,som attger om
utgivaren har haft direkt intresse forskningenett blir utförd.attav

Stipendier från begränsat skattskyldiga stiftelser beskattas inte hos
punkt 2mottagaren anvisningarna till 31 § KL. Skattefriheten brukarav

förlängning stiftelsens begränsadeanses skattskyldighet.som en Vissaav
undantag finns dock.

För bidrag fråneller stipendier personalstiftelser ofta gälla, attsynes
utbetalningar till anställda för utbildning i realiteten betraktat.ex. är att

löneförmån. Beskattning dåblir aktuell.som

Våra överväganden

Skattefriheten för fackliga stipendier med hänsyn till dessasynes, att
stipendier i realiteten mistad inkomstersätter och till uppdragsgivarens
intresse, från neutralitetssynpunkt tveksam. Vidare finns allmänt sett en
risk för uppluckring. Dessa skäl kan tala för ändring.en

Ett generellt slopande skattefriheten för stipendiermer skulleav
medföra fördelar vad gäller basbreddningt.ex. och enkelhet. Principiella

ocksåskäl talar för skatteplikt. Vissa nackdelar och uppstårproblem
emellertid, följande.t.ex.

Kontrollproblem endast 20 % det totala uppskattade antaletca av-
allmännyttiga stiftelser registrerade. Deär flesta stiftelser betydelse lärav
dock kända hos skattemyndigheterna. Principiellt föreliggervara deklara-
tions- och kontrolluppgiftsskyldighet. I justitiedepartementets promemoria
Ds Ju föreslås1987:14 dock alla stiftelser skallatt registreras.

Gränsdragningsfrâgor fråganhit hör dett.ex. kan finnas skälom som-
skattefrihetengör för vissa stipendieratt bibehållas.bör

Arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsförmåner i sammanhanget kan-
påpekas de tidigare skattefria doktorandstipendiernaatt skatte-ersatts av
och avgiftspliktiga utbildningsbidrag. De reglerna motiverades mednya att
forskarutbildningen måni väsentlig betraktaär att arbete. Det börsom
anmärkas, de nuvarande reglernaatt förmåneravgifter och i principom
bygger anställningsförhållande eller arbete. Vidareeget bör övervägas

s.k. grundavgift bör belasta stipendier.om
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Avdragsfrågor

frågorstipendier förutsättningarna för avdragVid skatteplikt för kan om
måsteför kostnader i komma aktualiseras. Detverksamhetmottagarens att

då nuvarande i KL inte medger avdrag för utbildnings-beaktas, regleratt
Även upprätthållas.kostnader. i fortsättningen denna princip Dettabör

fårför den stipendium för utbildning inte heller italar att ettsom
fårframtiden avdrag för kostnader. I fall dessutomeventuella skulleannat

bådefår sådant stipendium inkomst-den bli dubbelt gynnadettsom genom
Å svåraförstärkning avdragsrätt. andra sidan gränsfalloch uppkommer när

utgått forskningsändamålstipendiet helt eller delvis för vissa eller särskilda
dåuppgifter. Avdrag i dessa delar bör medges.

Våra slutsatser

såsomFlera neutraIitets-, basbreddningskrav, förskäl enkelhets- och talar
frågorskattefriheten för stipendier. Till de därvidslopas behöveratt som

avgiftsfrågor, avdragsfrågorbl.a. avgränsningar,lösas hör och kontrollpro-
Vidare del kartläggningsarbete.blemen. krävs en

övervägandet beskattning stipendierVid generell detärav en av
emellertid angeläget samordning sker med det arbete bedrivsatt en som

Enligti Stiftelse- och föreningsskattekommittén Fi 1988:03. direktiven till
inriktasden kommittén dir. 1988:6 bör utredningen detÖversynen av

skatteförmånerbefintliga med för organisationer främjarsystemet som
ändamål. ocksåallmännyttiga I direktiven kommittén börsägs att vara

oförhindrad utformningen beskattningsreglerna föromprövaatt motta-av
från ändamål.bidrag organisationer med kvalificerat allmännyttigagare av

halvårsskiftetUtredningsarbetet vid 1990.bör avslutat senastvara
FråganDet mycket vanligt stipendier bl.a. stiftelser.är att utges av om

beskattningsreglerna för stipendier bör utformas delvis beroendehur är av
överväganden komma med anledning Stiftelse-de kan ochgörasattsom av

föreningsskattekommitténs arbete.
Sammanfattningsvis flera skäl talar för den nuvarandeatt attanser

skattefriheten för stipendier bör slopas. Vi emellertid det ärattanser en
lämpligare ordning Stiftelse- föreningsskattekommitténoch behandlaratt

fråga.denna

från31.3 Inkomster bär-, och kott-svamp-
plockning

Vårt frånförslag: Skattefriheten för inkomster bär-, och kottplock-svamp-
ning avskaffas.
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Till skattepliktig inkomst räknas inte, enligt särskilda bestämmelser i 19 §
KL, intäkter försäljning vilt växande bär och kottarsamtav av svampar

den skattskyldige själv plockat till intäkternaden del under beskatt-ettsom
ningsâr såvida5inte överstiger 000 kr., intäkterna inte kan hänföras till
rörelse förmån.den skattskyldige driver eller lön eller liknandeutgörsom

Bestämmelserna skattefrihet i vissa fall för dessa inkomster fick sinom
nuvarande lydelse SFS 1988:1530 prop. 198889:57, SkU 13. Vigenom

vårahar sådanaenligt direktiv till uppgift lämna förslag syftar tillatt som
åstadkomma så neutral beskattning arbetsinkomster möjligt.att en av som

Mot vårtden bakgrunden, och med hänsyn till förslag sänktaom
föreslårskattesatser, vi skattefriheten för inkomster bär-, ochatt av svamp-

kottplockning enligt 19 § KL slopas.

31.4 Ersättningar till utländska forskare

Vårt förslag: Skattelättnaderna för utländska forskare arbetar tillfälligtsom
i Sverige slopas.

Enligt lagen 1984:947 beskattning utländska forskare vid tillfälligtom av
åtnjuterarbete i Sverige denna kategori vissa skattelättnader. Lagen trädde

i kraft den 1 januari 1985 prop. 198485:76, SkU 22, rskr. 70.
Skattelättnader medges för inkomst tillfällig anställning tillfälligtellerav

uppdrag kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete medsom avser
sådan inriktning sådaneller kompetensnivå svårigheterbetydandeatt
föreligger för rekrytering inom landet. Skattelättnaderna medges underen

två årtid högst eller årdet finns särskilda skäl högst fyraen av om- —
tioårsperiodunder 2 §.en

Som skattepliktig intäkt sådanför forskaren %70 löntas upp av av
anställningen eller uppdraget för vilken han skattskyldig i Sverigeär 4 §.

Som skattepliktig intäkt inte ersättning för kostnaderanses som
forskaren grund vistelsen i Sverige har haft för bostad här i landet,av

frånför flyttning till eller Sverige, för och familjemedlemmarsegna resor
Sverigemellan och hemlandet eller i form skolgångavgifter för barnsav

i förmånhär landet. Inte heller skall fri eller delvis fri bostad tasav upp
skattepliktig intäkt. Avdrag medges inte för kostnader täckssom som av

sådana icke skattepliktiga ersättningar 5 §.
Frågan förutsättningar för skattelättnader särskildprövasom av en

forskarskattenämnd knuten till riksskatteverket.ärsom
De särskilda beskattningsreglerna för utländska forskare grundas

den s.k. innovationsskatteutredningens förslag i betänkandet Ds Fi 1984: 16.
I 198485:76 pekade departementschefen förhållandetbl.a. detprop.

årdet svårareunder blivitatt rekrytera utländska forskare tillattsenare
uppdrag i Sverige. Detta hänger med bristen kvalificeradeattsamman
forskare inom vissa sektorer har drivit det internationella löneläget tillupp
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nivå den svenska. Särskilt markant detta inom vissaavservärt över ären
forskningsområden intresse för industrin. Till detta kommerär stortsom av

den svenska inkomstskatten hög internationellt samtidigtäratt sett, som
utländska forskare har begränsade möjligheter utnyttja de socialaatt
förmåner erbjuds här vad gäller utbildning.t.ex.som

ansågDepartementschefen 70 %,den valda välatt procentsatsen, var
behålla frånför forskareawägd skulle kunna sin levnadsstandardatt en

frågaI kostnadsersättningarhemlandet. anförde departements-om m.m.
någon månchefen det i i vilkenbl.a. oklart utsträckning avdragatt var

erhållasenligt gällande för vissa Ersättningarnakan kostnader. borderätt
fråndärför undantas beskattning.

någotDet kan intresse här ytterligare de övervägan-attavvara ange om
angåendeden gjordes innovationsskatteutredningen beskattnings-som av

nivån.
ansåg utgångspunktUtredningen det rimlig det gälldenärvara en

sådanskattelättnadernas önskvärda omfattning eftersträva begräns-att en
bibehållaning skatten löner gästforskaren kunde den levnadsstan-attav

dard han hade i hemlandet.
Den utredningen föreslagna metoden till 70 %beskatta lönenattav

utvisade därvid följande resultat.

Årsinkomst Önskad %Netto 70netto- om av
behållning lönen beskattas

150 000 kr. 110 000 kr. 918111 kr.
200 000 145kr. 000 kr. 143 658 kr.
400 000 245kr. 000 kr. 244 432 kr.
600 000 335kr. 000 kr. 335 982 kr.
800 000 420 000kr. kr. 432 982 kr.

Våra överväganden

års målenEtt slopande 1984 lag bakgrund neutral beskatt-motav av om
vårning och sänkta marginalskattesatser enligt mening önskvärt.är

Därvid kan följande beräkningar enligt innovationsskatteutred-göras
ningens % årslönermodell, vid antagande 30 kommunalskattett om

200 000 %kr. och med tillägg för 20 statlig inkomstskattt.o.m.upp
därutöver. Beräkningarna bygger antagande oförändrat grund-ett om
avdrag.

Årsinkomst Önskad Netto efter skattnetto-
behållning

150 000 kr. 110 000 kf. 108 600 kr.
200 OOO 145kr. 000 kl‘. 143 400 kr.
400 000 245kr. 000 kr. 243 400 kr.
600 000 kr. 335 000 kl‘. 343 400 kr.
800 000 kr. 420 000 kr. 443 400 kl‘.



113behandlingen vissa kostnadsersättningarskattemässiga1989:33 DenSOU m.m.av

såledesårs med dessa skattesatser medföraskulle1984 lagEtt slopande av
För avlönadegästforskare. högtför utländskaförändringarendast smärre

förbättringar.inträder vissaforskare
förenklingsskällikformighets- och börochbakgrund häravMot av

också hursammanhanget bör beaktas,Islopas.därför särreglerna
vid ändrade marginalskattesatserbehölls,bli lagenskulleresultatet om

föregående.enligt detm.m.

Årsinkomst Önskad Netto efter skattnetto-
behållning

100122 kr.110 000 kr.150 000 kr.
161 600145 000 kr.kr.200 000 kr.
303 400245 000 kr.kr.400 000 kr.
433 400 kr.335 000 kr.600 000 kr.
563 400420 000 kr.kr.800 000 kr.

alltså, förhållande innebärabibehållande till dagens regler,iskulleEtt
avlönadeför högstkraftig främst deöverkompensation ärsomen

gästforskarna.
årsföreslår Förslaget1984 slopas.särreglerna i lag ävenVi att avser av

särbehandlingenskattemässigadenslopandeneutralitetsskäl ett avav
En konsekvensgästforskare.kostnadsersättningar till utländska avannan

vanligafölja regler.vårt socialavgifter kommerförslag attär att uttaget av

8-RINK 3
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tjänstinkomstslaget32 Avdrag i

32.1 Allmänt

från intäkt tjänst finns iGrundreglerna för vilka avdrag för göras avsom
33 § anvisningar. I 33 § avdrag medges för allaKL jämte 1 attmom. anges

Någonutgifter kostnader för fullgöra tjänsten.är att attsom anse som
I övrigtanledning ändra denna grundläggande princip föreligger inte.att

innehåller exemplifiering kostnader avdrag medgesmomentet en av som
anledning in exemplifie-för. Vi inte det finns närmareatt attanser

föreslå några Fråganringarna ändringar i dessa. avdrageller störreatt om
iför kostnad för i tjänsten kommer vi dock behandla särskiltattresor

32.4.avsnitt
I 2 anvisningarna till 33 § KL finnspunkterna 1 och reglerav om

villkoren för avdrag för avgifter för pensionskostnader i samband med
för förlustertjänsten och redovisningsmedel.

Någon våranledning vidta ändringar i dessa finns enligtregleratt
mening inte.

innehållerPunkt 3 anvisningarna till 33 § KL relativt utförliga reglerav
föravdrag ökade levnadskostnader vid tjänsteresor vidoch s.k. dubbelom

frågorskilda situationer.bosättning i Dessa har behandlat utförligt i kap.
30 skilda Viunder punkter. har där bl.a. föreslagit den principiella
ändringen, offentligt privatanställdaanställda och likställs i skatte-att

Ävenhänseende det gäller traktamenten. de till intäktssidannär kopplade
avdragsfrågorna har berört i det Vi hänvisar därförsammanhanget. till

30 dessakap. i delar.

Avdrag32.2 för förkostnad bil i tjänstenegen

Vårt förslag: För den använder bil i tjänsten medges avdrag enligtsom egen
schablonregel baserad den extrakostnad körningen i tjänstenen som

genomsnittligt kan upphov till. Detta belopp kan skäligensett antas ge
beräknas till 10 kr mil. Samma långbelopp gäller hur sträckaoavsettper

körts i tjänsten.som
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åtskillnadDe nuvarande skattereglerna statlig enskild tjänstmellan ochgör
erhåller fråni det fall bilkostnadsersättning sinden anställde t.ex.

arbetsgivare. I statlig tjänst ersättningen inte intäktgäller att tas upp som
å fårmedan sidan inte enskildandra avdrag enligt huvudregeln Igöras.

tjänst gäller däremot ersättningen skall intäkt, medanatt tas upp som
fåravdrag för Iske motsvarande kostnader. sistnämnda fall gäller bl.a. att

fåri föravdrag regel ske belopp inte överstiger den ersättningsom som
i motsvarande fall.staten ger

någon fårerhållitsOm bilkostnadsersättning inte förhar avdrag göras
de kostnader den del de totala faktiska kostnadernamotsom svarar av som

påbelöper bilens användning i tjänsten.
uppgårDen statliga bilersättningen 19:50för närvarande till mil förper

år.körningar i tjänsten 700 mil För 700körningar mellant.o.m.upp per
uppgår500och 1 mil beloppet till 13:40 mil för körningaroch längreper

ingårtill 11:20 mil. I ersättningsbeloppen fasta kostnaderävenper som
värdeminskning.

frånBilavdragets till och arbetetstorlek det gäller skall fr.o.m.när resor
års1985 taxering i princip bara de rörliga för bilinnehav.täcka kostnaderna

Bakgrunden till detta enskilda i anskaffaallmänhet tordeär att personer
övergångsperiodbil för i huvudsak privat bruk. Under medges docken

månavdrag i viss för fasta kostnader. Detta sker avdragetäven attgenom
låses nivåmil för körsträckor 000 mil vid den1 högstt.o.m.per upp som

års sågällde vid 1984 taxering 10:20 kr.mil RSVlänge de beräknadeav
rörliga kostnaderna mil inte överstiger detta belopp. Beloppet gällerper

så således årslänge och vid 1989 taxering.ännu
Det nuvarande med den bilersättningenstatliga styrandesystemet som

vårför föravdraget bilresor i tjänsten innebär enligt bedömning en
överkompensation främst för den kör korta sträckor i tjänsten. Isom

utgångspunktenprincip bör för kostnadsberäkningen denattvara
skattskyldige innehaft bil, han kört i tjänsten eller inte. Enoavsett om

såledeslösning kan avdrag medges endast för rörliga kostnader.attvara,
RSV:s föreskrifter bilavdragets vidstorlek mellan bostad ochom resor

dåarbetsplats skulle kunna överföras bilkostnader i tjänsten.även
För den använder bil i tjänsten kan det dock inte vidareutansom egen

hävdas huvudsyftet bilinnehavetmed privat Dettakaraktär. talaratt är av
åtminstoneför den del fastade kostnaderna belöper bilensatt av som

användning i tjänsten vidbeaktas beräkningen avdraget.av
åstadkommaförenklingsskäl eftersträvaAv bör schablonregelattman en

sådant sådanEnresultat. regel bör i likhet vadmedettsom ger som-
bilförmåner våra utgåför frångäller enligt överväganden bilen körsatt-

från500 utgå1 mil privat, inkl. till och arbetet. Den bör vidareca resor
från år.genomsnittlig körsträcka i tjänsten, 000 mil Med1t.ex.en per
utgångspunkt från bil 100 OOO-kronorsklasseni skulle schablonregelnen
kunna utformas följande sätt.

Den uppgåtotala kostnaden för 500 mils körning1 kan uppskattas till
uppgår33 500 Förkr. 2 500 mil kostnaden till 44 500 500kr. eller 11ca ca

kr. ytterligare. utgångspunktenMed den allmänna bilen körsatt genom-
snittligt 5001 mil privat, skulle detta schablonmässigtsättca en
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till 11:50beräknad för tjänsten bestämmasmerkostnad körning i kunna ca
kr. Ett emellertid variationer i storleks-schablonbelopp bör beaktaäven

också bakgrundklasser vidare in begagnade bilar. Mot dennatäckasamt
till avrundat 10bör schablonbeloppet lämpligen kunna kr.bestämmas per

mil.
långFörenklingsskäl för hurtalar belopp bör gälla,att ett oavsett

sträcka körts i tjänsten.som
vårEnligt mening talar likformighetsskäl för schablonregeln börävenatt

ocksågälla för egenföretagare, dvs. i inkomstslaget näringsverksamhet.
såSchablonregeln bör utformas den avdrag för kostnad föratt attanger

imed bil tjänsten medges med schablonbelopp 10 kr. förettresa egen om
varje körd mil.

32.3 Avdrag för kostnader för mellanresor
bostad och arbetsplats

Vårt förslag: Avdrag för mellan bostad och arbetsplats medges förresor
den del den sammanlagda sträckan överstiger 60 kilometer dag,av som per
varvid beräknassträckan efter färdväg. Avdragets storleknärmaste
påverkas inte vilket kommunikationsmedel används. Eventuellav som
tidsvinst vid användning bil jämfört med allmänna kommunikatio-av egen

såledesblir betydelselös. Avdrag medges med 60 kilometerörener per
år.dock 15 000högst kr. per

Avdragsbeloppet mil inte tillknutet bilkostnaderär ärutanper en
awägning med hänsyn till kostnader för den använder allmännasom
kommunikationer och kostnaderna för den använder bil.som

32.3.1 Gällande rätt

De gällande bestämmelserna finns i anvisningarnapunkt 4 till 33 §nu av
KL. Grundregeln fåskattskyldigär skall för skäligaavdrag kostnaderatt en

frånför till och sådantarbetsplatsen denna varit belägennärresor
avstånd från hans bostad, han behövt anlita och anlitat särskiltatt även
fortskaffningsmedel.

Som skälig kostnad för mellan bostad och arbetsplats enligtbör,resor
RSV Dt 1988:14, i regel lägsta kostnad för tillgängligtmedanses resa
allmänt kommunikationsmedel. Som avståndetregel krävs varit minstatt
två kilometer enkel för fråga.avdrag skallväg komma iatt

fråganVid avståndetbedömningen uppgår tvåtill minst kilometerav om
avståndetbör hänsyn till det totala mellan bostad ochtas arbetsplats.

Används buss för 1,5sträcka till varifrånkm järnvägsstation,t.ex. en en
tågfortsätter med halv km, givetvisän skall inteavdragresan mer en

på grundvägras sträckorna för sig understiger 2 km.attav var
avståndetOm mellan den skattskyldiges uppgårbostad och arbetsplats

till minst fem framgårkilometer och det klart användandet bilatt av egen
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tidsvinstfrån regelmässigt medförarbetsplatsentill ochför enresa
kommunikationsmedel medgestvå i jämförelse med allmännaminst timmar

bil.för medavdrag för kostnader egenresa
också skattskyldige användermedges denbilkostnaderAvdrag för om

år för de dagar bilenminst 60 dagari tjänsten underbilen somper
år160 dagar medgesbilen används minsti tjänsten. Omanvänds per

för tilldagar bilenbilkostnader för alla de använtsavdrag för resorsom
minst 300 milfrån bilen körsEn förutsättning dockarbetet.och är att om

året i tjänsten.
sig genomsnitt-grundarmed schablonbeloppAvdrag medges ett som
kostnadertill deför mindre bil och med hänsyn ärliga kostnader somen

milbundna kostnader.körd vägsträckadirekt beroende av
angående beräkningenföreskrifterRSV bemyndigats meddelahar att

avdraget.av
ålder, handikappsjukdom ellerskattskyldig grund ärFör avsom

användaskattskyldiganvända bil eller förnödsakad är tvungen attatt som
på särskilda regler.grund skrymmande last gällerbilstörre av

förmån inte avdrag fördelvis fri bil medgesDen har fri ellersom av
företagithan harbostad och arbetsplats,kostnader för mellan omresor

åtnjutits.förmånenden tidunderresorna
riktningen dag. Omför i varderaAvdrag medges endast peren resa

alltför oväsentliga mellanrumuppdelad i flera med intearbetstiden är pass
sjukvårdspersonal avdrag medgesför kanvilket kan förekomma t.ex. --

från Kostnad för vidolika hemresaför till och de arbetspassen.resor
middagsmål inte avdragsgill.för vid övertidsarbetelunchrast eller är

från medges intetill ordinarie bostad. AvdragResorna skall färd ochavse
från kostnaderna därigenom ökas.till ochför sommarstugan omresor

Tidigare reformarbete32.3.2

frånresekostnader med bil till och arbetsplatsenRätten till avdrag för
dåvarandefrån 1969. Enligtursprungligen lagstiftningreglerades genom

tredje förutsattes denanvisningspunkt andra och styckena,lydelse attav
förbestämde avdraget och förutsättningarnaSkattemyndighetencentrala

åtnjutande fastställa avdragetdet. Vissa grunder förkomma i attatt av
kördkostnader beroendeinfördes i KL. Principerna attvar som var av

i full utsträckning medanmilbundna kostnader blev avdragnavägsträcka
årsbundna till visskostnader fick dras endast delövriga kostnader av

då Riksskattenämnden, RN meddelade1969:29. RSV benämntprop.
anvisningar för beräkning bilavdrag. Däri bestämdes visstdärefter av

000 milen lägre för överskjutandeavdragsbelopp för de första 1 och ett
avståndmil. Vidare ställdes krav minsta mellan arbetsplatsenettupp

1,5bostaden 5 kilometer minsta tidsvinst timmar ioch ochav en av
jämförelse kommunikationsmedel.med allmänt

Översyn årsI sitt betänkande SOU 1977:91 1972skattesystemet togav
någraskatteutredning bilreseavdragen lade inte fram ändringsför-upp men

slag.
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årGenom lagstiftning 198081:118 tidsgränsen1981 prop. beslöts att
tvåskulle höjas till timmar. Den tidsgränsen liksom visstkravetnya

avståndminsta tillin i Vidare avdraget förlagtexten. beslötstogs att resor
frånoch arbetet skulle medges för den del kostnaderna överstegav som

beskattningsåret.000 första1 kr. under De reglerna tillämpadesnya
gången årsvid 1983 taxering.

I propositionen 25 departementschefen skäl till avdragsbe-s. angav som
gränsningen bl.a. det med visst fog kunde gällande det rördegörasatt att

dåsig kostnader karaktär privata levnadskostnaderhar ochom som av
från utgångspunktenden inte förnärmast avdrag medges kostnaderatt

uppkommer grund den skattskyldige bosattäratt ortsom av annan
ansågs ocksåsittdär han har arbete. Till bilden reseavdragenän höra att

Å ansågsupphov till särskilda problem i sidankontrollhänseende. andrager
svårt från åtskilliga sådet bortse skattskyldiga utgifterhar högaatt attvara

från månför sina till och arbetet kostnaderna i skälig bör beaktasattresor
vid taxeringen.

År 1983 gjordes ändring i grunderna för bilavdragetsbestämmaatten
storlek prop. 198384:68. Det bestämdes endast de rörliga kostnader-att

för bilen skall beaktas vid avdragsberäkningen för de första 1 000ävenna
såmilen. Denna begränsning avdraget successivtskall ske avdragattav

övergångstidunder medges för fasta kostnader. Detta skall skeävenen
låsesavdraget mil för körsträckor 1 000 mil vid högstatt t.o.m.genom per

nivå årsden sågällde vid 1984 taxering 10:20 krmil länge desom av
RSV beräknade rörliga kostnaderna mil inte överstiger detta belopp.per
Tillämpningen gångendenna bestämmelse blev aktuell första vid 1985av
års taxering.

Skälen till denna ändring enligt departementschefen enskildaattvar
normalt torde anskaffa bil i huvudsak för privat bruk och detattpersoner

sådant förhållandevid föga rimligt utgifter för bilens fasta kostnaderattvar
skulle beaktas avdrag vid inkomstberäkningen. Samma principergenom
skulle gälla för beräkning åberoparavdrag för skattskyldigav som
användning bil i tjänsten. Skattskyldiga grund handikapp ellerav som av
liknande bil skulle medges avdrag föranvänt de faktiska kostnaderna.

32.3.3 Reseavdragens omfattning och regionala fördelning

Reseavdragens omfattning och regionala fördelning har undersökts SCBav
Våraoch i 44:1985 dagliga Uppgifterna ipresenterats rapporten resor.

åren framgår1982-1983. Av %29 derapporten rapporten attavser av
sysselsatta eller 1,2 miljonerknappt har 10 km iänpersoner mer reseav-
stånd till %arbetsplatsen och 10 400 000 25har km.att änmer

gångavståndArbetsplats belägen inom %har 17 de sysselsatta.av
långaVanligast avståndmed storstadsområdenadet iär och landsbygden

i Här har 37-38 % de sysselsatta 10 kilometer tillännorr. av mer
arbetsplatsen. För 25 invånare000-250större 000tätorter är motsva-
rande andel 14 %.

frånEn faktisk restid till och arbetet 60 minuter %har 18änmer av
de 750sysselsatta 000 personer. Omkring %9 knappt 400 000 personer
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har restid 90 minuter inom 15och Arbetsplatsenän tur retur.en mer
minuters %restid och 24 de miljon.har sysselsatta ca 1tur retur av

långa Stockholmsområdet,Speciellt restider finner i %där 34 harman en
restid dag överstiger 60 minuter. För 16 % överstiger restiden 90per som
minuter.

Ungefär hälften de bilsysselsatta huvudsakligt färdsätt vidav anger som
mellan bostad och arbetsplats medan förstabara femtedel iresorna en

hand utnyttjar kollektiva färdmedel.

vårtSkälen32.3.4 för förslag

Enligt § KL20 medges inte avdrag för privata Tilllevnadskostnader.
privata levnadskostnader räknas kostnader för bostadmellan ochäven resa

mångaarbetsplats. Bl.a. med till förhänsyn det skattskyldiga sigröratt
avsevärd kostnad samband med inkomsternashar förvärvandeom en som

sådanamedges det avdrag för kostnader under vissa i KL angivnatrots
förutsättningar. Denna skälighetsgrund införda avdragsrätt förtar
emellertid inte kostnadens principiella karaktär privat levnadskostnad.av
Därför gäller arbetsgivare lämnar ersättning för kostnad fört.ex. att om en

mellan bostad och arbetsplats denna skatterättsligt betraktaär attresa som
lön.

De flesta västeuropeiska länder medger visst avdrag för kostnader av
någradetta slag enligt schablonregler. I länder, Storbritannien ocht.ex.

Italien medges dock inget avdrag alls för kostnader för mellan bostadresor
Såoch arbetsplats dessa betraktas privat levnadskostnad.utan rentsom en

ocksåfallet i USA.är
vår frångåEnligt mening finns det ingen anledning tidigareden iatt

ståndpunktenskattelagstiftning intagnasvensk mellan bostad ochatt resor
arbetsplats i princip Frånbetrakta privataär levnadskostnader.att som

utgångspunkt vår ifrågasättasdenna kan det därför enligt meningsett om
sådanainte avdragsrätten för kostnader helt borde slopas. Andra skäl för

slopad avdragsrätt avdragets värde kommer minska betydligtär att atten
med hänsyn till de kraftiga föreslårsänkningar skattesatsernaav som

åtskilliganuvarande tillämpningssvårigheter.regler tillupphovsamt att ger
framhållitsSom tidigare i lagstiftningssammanhang det emellertid inteär

ifrånmöjligt bortse antal skattskyldiga har avsevärdaatt att ett stort
kostnader för mångamellan bostad Föroch arbetsplats. har därförresor
avdragsrätten ekonomisk betydelse. Andra förskäl talarstor som en
åtminstone bibehålleni viss utsträckning avdragsrätt rörlighetenär att
arbetsmarknaden därigenom torde underlättas och det vissaatt orter

svårigheterfinns skaffa någonbostad arbetsplatsen, varförnära reellatt
Ävenvalmöjlighet för den skattskyldige ofta inte föreligger. för makar som

båda förvärvsarbetar torde någon fårdet inte bli falletsällan dematt av
lång mellan bostad ochresväg arbetsplats.

Vår såledesslutsats det i fortsättningenär bör medgesävenatt ett
skäligt avdrag för kostnader för mellan bostad Vioch arbetsplats.resor

någotdock reglerna bör restriktivare vad falletatt än äranser vara som nu
med hänsyn till fråndet sig undantag den grundlägganderöratt ettom
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levnadskostnaderför privatamedgesprincipen avdrag inte skallattom
vår bedöm-Vidare det enligtskattebasen.bredda ärbehovet attsamt av

åstadkomma detregelsystemenklare änning mycket angeläget ettatt
nuvarande.

ligger tillövervägandenutveckla deviI det följande skall närmare som
vårtför förslag.grund

till deupphovi dagens störstaEtt de inslag system som gerav
både skattemyndighetersvårigheterna skattskyldiga ochföri tillämpningen

tidsvinstregelmässigmedföraanvändandet bil skallregelnär att enavom
används. Etttvå kommunikationertimmar jämfört med allmännaom

handlarskattemyndigheterskattskyldiga ochantal tvister mellanstort om
bilåkning kommuni-användandet allmännaochtidsjämförelse mellan av

medför mycketdenallvarlig nackdel med regelnkationer. En är attannan
följande EnSom kankraftiga tröskeleffekter. exempel nämnas. person som

tidsvinstfem mil ochbil,använder har görresväg enenegen en
får avdrag föranvända bil enbart55 minutertimme och att egengenom

kostnaden förofta förkommunikationer,kostnaden för allmänna t.ex.
år.månadskort uppgår Om hanstill 2 000-3 000 kr.kanske persom

fåtttvå föravdragöverstigit timmar han haemellertid skulletidsvinst
000bilkostnader med 18 kr.ca

områdedetta harförändringar viEtt syfte med deangeläget övervägt
åstadkomma förenklingar bortvaritbakgrund härav att taattmot genom

vårt därför avdragsrättentidsgränsen. I förslag knyterden nuvarande
avståndet avdragets storlekbostad arbetsplats ochenbart till mellan ochan

storlekanvänds. Avdragetsvilket färdmedel ärinte beroendegörs somav
vidvi bedömt skäligtbeloppinte till bilkostnaderknutet ärutan ett som

kommunikationsmedel.för olikaawägning mellan kostnaderen
vår avdrags-fördelar med knytaDen finns enligt bedömning attstora an

avståndet, förenklastill främst regelsystemet kan avsevärtenbarträtten att
dentröskeleffekterna kraftigt mildras. Dessutom kanoch kan ävenatt som

vårt Förslagetdeklarera förenklat.berättigad till reseavdrag med förslagår
samåkning betydandebil. En relativtkollektivtrafik och medfrämjar vidare

åstadkoms också. föreslagna lös-En nackdel med den härbasbreddning
långa avståndstorstadsregionerna vissa harningen i framför alltär att som

få överstiger dekollektivt avdragkommer kunnakan att sommen resa
i vissa fall alltför mycketFör inte avdragenfaktiska reskostnaderna. att

föreslår maximerasvi avdragetskall överstiga de faktiska kostnaderna att
till 15 000 kr.

uppkommamed regler gränsdragningsproblemI vissa fall kan nuvarande
ersättning förviss ersättning betraktavid bedömningen är att somav om

Dettai tjänsten. beror ibostad och arbetsplats ellermellan storresaresa
för vissa anställda saknarutsträckning tjänsteställebegreppetatt som

sådant svårt föreslagitfast fastställa. I avsnitt 30.3.1 harkan att envara
vanliga verksamhetsorten innebär dennadefinition begreppet attav somny

område radie fem miltill geografiskt med räknatknyts avgränsatett en
från vårtjänstestället Enligt mening för deneller bostaden. bör vars
tjänsteställe växlar inom den vanliga verksamhetsorten gälla samma

Resor mellanavdragsmöjligheter för den har fast tjänsteställe.som som
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bostad tillfällig inomoch arbetsplats den vanliga verksamhetsorten bören
således mellan bostad Resoroch arbetsplats. mellan olikaanses som resor
arbetsplatser torde dock normalt räknas i tjänsten.som resor

såsomAvdrag ibör regel, gäller i dag, endast medges för mellanen resa
ordinarie bostad och arbetsplats dag. För den har längre avbrottper som

måltidsrasti tjänsten erhållaför bör det dock möjligtänannat attvara
avdrag för dag. Avdrag skall heller inte medges föränmer en resa per

avståndet dåmellan fritidshus och arbetsplats blir längre.resor om
Även vårför egenföretagare bör enligt mening gälla förreglersamma

bostadmellan och arbetsplats för anställda.resor som
förmånDen har fri bil i enlighetskall med vad gällersom av som nu

fåinte avdrag för mellan bostad och arbetsplats.resor
De föreslagna förändringarna medför givetvis försämrade reseavdra förg

vissa Avdragsrätten finns emellertid i relativtkvar storgrupper. en
långt avståndutsträckning och de har mellan bostad och arbetsplatssom

kommer sådanai fortsättningenäven avdrag för kostnadergöraatt om
inte måste ocksåmed lika belopp i dag. Iän detta sammanhangstora som

in de skattelättnader uppkommervägas de sänkta skattesatser-som genom
Några våroskäliga uppståkonsekvenser enligtbör bedömning inte medna.

den utformning reglerna här föreslagit.av som
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ochavdrag33 Allmänna

skattereduktioner

underhåll icketillAvdrag för33.1

hemmavarande barn

underhållVårt till icke hemmavarande barnförslag: förAvdragsrätten
slopas.

det redankonsekvenser bl.a. gällerslopad avdragsrätt harEn när
underhållsbidrag ikraftträdande.vid reformenslöperfastställda som

tidigare avdragsmöjligheten harskattelättnad, denEftersom den gettsom
förmågan bidrag, bör dessa bidragberäkningen betalavidbeaktats attav

in i särskild lag.Bestämmelser härom börnedsättas. tas

Gällande rätt

får skattskyldige avdrag för belopp46 2 KL denEnligt § göra sommom.
underhållbeskattningsåret till icke hemmavarandeförunder betalathan

årår. till dess barnet fyllt 21 det18 Avdrag medges dockbarn under om
genomgår därmed jämförlig grundutbild-grundskola, gymnasieskola eller

får 000med 3 kr. barn.ning. Avdrag högst göras per
uppgår till omkringutnyttjar avdragetskattskyldigaAntalet som

000.200
underhållsbidrag till ickeför hemmavarandeBestämmelserna avdragom

lydelse SFS 1985:405. Ursprungligenfick sin nuvarandebarn genom
års1960 revision familjebeskatt-avdragsrätten i samband medinfördes av

det tidigare medgivna särskildaningen. Avdraget ersättaavsett attvar
ensamstående underhållför skattskyldig lämnade till ickeortsavdraget som

Det avdraget emellertid tillkomma gifthemmavarande barn. kan ävennya
underhåll till liknande omständigheter.skattskyldig, betalar barn undersom

ursprungligen uppgick till 1 000 har höjts vidAvdragstaket, kr.,som
år 1979.flera tillfällen, senast
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Frågans tidigare behandling

fråganEnsamförälderkommittén underhållsbidragföravdragtog upp om
i sitt betänkande SOU 1983:51 Ensamföräldrarna och deras barn.
Kommittén förordade det stöd till barnfamiljerna inomatt som ges

förmånbeskattningssystemet awecklades till för stöd i andra former.
ansågKommittén avdragsrätten borde omfördelas till stöd, bl.a.att annat

förlängt förhöjt bidragsförskott,och bidrag till resekostnader vid umgänge
hushåll vårdnadshavare.och ekonomiskt stöd till med ensamboende

Skatteförenklingskommittén föreslog i sitt betänkande SOU 1984:21
Förenklad självdeklaration i första hand avdragsrätten skulle slopas ochatt
i andra hand lättnad i de krav bevisning dittills gällt för tillrätten som
avdrag.

Skatteförenklingskommittén framhöll effekten avdraget varieraratt av
med den bidragsskyldiges marginalskatt. Genom skatteeffekten beaktasatt

underhållsbidragetvid bestämningen dämpas dock den effekten.totalaav
Större variationer i utbyte avdraget torde enligt kommittén därför inteav

bidragsskyldigauppkomma. Alla kan emellertid inte utnyttja avdragets
underhållsbidraget utgåreffekter, beroende med lägre beloppatt än

år.3 000 kr. per
I propositionen förenklad självdeklaration prop. 1984852180om

bibehållenföreslogs underhållsbidrag.avdragsrätt för Departementsche-en
dåfen framhöll följande.bl.a.

mångaSom framhållitremissinstanser det emellertid inte lämpligtär att
slopa avdraget förrän det har klarlagts hur bör utforma stödet tillman
ensamföräldrarna. Till fårdetta kommer slopande till följd redanatt ett att

underhållsbidragfastställda kan behöva eftersom vidomprövas, man
förmåganberäkningen betala bidrag beaktar den skattelättnadattav som

avdragsmöjligheten Slutsatsen blir därför avdraget böratt t.v.ger. vara
frågan fårkvar och slopande i samband med famil-att ett tasom upp

jepolitiska överväganden.
årI 1986slutet beslutade regeringen direktiv dir. 1986:30 förav om

utredning underhållsbidragskall göra reglerna föröversynen som en av
och bidragsförskott.

Kommittén bör enligt direktiven bl.a. lägga resultatet genomgri-av en
frågor underhållsbidragpande analys bl.a. och bidragsförskott tillav om

angåendegrund för förutsättningslösa överväganden utformningen av
samhällets till bådastöd barn inte lever med sina föräldrar.som samman

ocksåDen kommittén bör frihetha de nuvarandeprövaattnya om
bibehållas underhållsbidragreglerna huvud skallöver ellertaget om

ocheller bidragsförskott kan med andra stödformerersättas ocheller med
uppfylla föräldraförpliktelser.sätt attnya

Våra överväganden

våraEnligt direktiv har vi fråganbl.a. i uppgift avdrag föratt ta upp om
underhåll till icke hemmavarande barn i syfte antingen förenkla reglernaatt

frågornaeller lämna förslag till hur skall kunna lösas utanför skattesys-
temets ram.
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Ett grundläggande syfte med skattereformen eftersträvaär att en
förenkling regelsystemet och undanröja brister i neutralitet.attav

underhållAvdragsrätten för vårtill icke hemmavarande barn enligtutgör
frånmening principen förbud avdrag för personligaett lev-avsteg motom

nadskostnader därföroch bör slopas.
Ett slopande avdragsrätten underhållsbidragmedför storlekenattav av

efter någonskattereformen kan bestämmas tillhänsyn avdragseffekt.utan
Denna effekt kan vid framtida genomsnittlig skattesats 30 %t.ex.en

årberäknas till 900 månad.kr. 3 000 30 % 75kr. eller kr.per x per
Den slopade avdragsrätten någottorde generellt komma medföraatt

underhållsbidrag.lägre Genom bidragsförskottens nuvarande utformning
mångainnebär detta i fall endast stödet isker form vidatt änannan

beskattningen. Den utformningen detnärmare framtida stödet ärav
beroende underhållsbidragskommitténsresultatet Någotarbete.av av
förslag därförlämnas inte här.

Vad underhållsbidraggäller redan fastställda kan följande Vidnämnas.
förmåganberäkningen bidragbetala har beaktat den skatte-attav man

lättnad avdragsmöjligheten En slopad avdragsrätt för under-gett.som
hållsbidrag bör generellt sänka den bidragsskyldiges betalningsför-anses
måga sådant det finnaskan anledningett sätt att sättaatt ner
underhållsbeloppet.

Enligt 7 10 §kap. föräldrabalken underhållkan dom eller avtal om
jämkas förhållandenaändring irätten, föranleder det. Enligtav om
förarbetena prop. 197879:12 116 till bestämmelsen detärs. en
förutsättning för jämkning bidraget med hänsyn till de ändradeatt
förhållandena framstårinte rimligt och förändringen inteatt ärsom
tillfällig. Förändringen något såbör betydelsefull.närvara

Andra intresseregler i detta sammanhang lagen 1966:680ärav om
underhållsbidrag.ändring vissa Den föreskriverlagen automatiskav en

uppräkning bidragen med hänsyn till penningvärdets fall.av
En generell nedsättning underhâllsbidragredan fastställda grundav

slopad avdragsrätt någotinte i dessa regelsystem. Detav en passar av
dessutomär angeläget domstolarna inte belastas med mycketatt ett stort

mål frågaantal jämkning. I års1966 lag bör beaktas denom attom
exklusive handlar hur förändringen påverkari penningvärdet under-om
hållsbidrag.

övervägande skäl därför förtala generella reglerattsynes om
nedsättning underhållsbidragredan fastställda grund slopadav av

sådanavdragsrätt bör intas i särskild Enlag. lag bör förenklingsskälen av
ha inriktning schabloniserade regler och i huvudsak föreskrivaen att
dessa bidrag skall nedsättas 75 månadmed högst kr. eller 900 kr.per per
år och barn.

En nedsättning fastställda underhållsbidragredan återverkarav som
tidigare i vissa fall underhållsberättigadesnämnts denäven situation.

åtminstoneDetta gäller dåi de fall det fastställda underhållsbidraget
överstiger taket för bidragsförskottet 40 % år.basbeloppet Omav per
bidraget erhållerunderstiger detta tak, den bidragsberättigade enligt de
nuvarande reglerna utfyllnadsbidrag täckerett mellanskillnaden. Medsom
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gårpågåendeunderhålIsbidragskommitténs vi intearbetetillhänsyn
fråga.in dennanärmare

och förskattereduktion för hemmamake33.2
ensamstående med barn

ensamståendeVårt förförslag: Skattereduktionerna för hemmamake och
med barn slopas.

i 2 § UBL ochdessa reduktioner finns 4Bestämmelserna mom.om
skattskyldigDen gift medgesföljande.innebär i huvudsak taxerassom som

statligt1800 andra maken saknar taxeradskattereduktion kr. om
understiger 6 000inkomst denna kr.Om maken har taxeradinkomst. men

utgår överstigerOm inkomstenskattereduktion med reducerat belopp.ett
utgår ogiftingen skattereduktion. Den6 000 kr. taxerassom som

på 800 den 1 novemberskattereduktion 1 kr. hanskattskyldig medges om
år.beskattningsåret hemmavarande under 18haft barnunder

måsteså vidskattereduktioner utformade de beaktasDessa år att
vid taxeringsarbetet. Vad gäller deni deklarationen ochuppgiftslämnandet

sålundamåste finnas uppgifthemmamakereduktionen det bl.a.s.k. om
bosättningsförhållanden beträffande den s.k.ochandra makens ensam-

skattskyldigefinns uppgift denförälderreduktionen krävs det attatt om
tidpunkt.hemmavarande barn vid visshaft

med skattereduktionAntal skattskyldige

ensamståendeInkomstår samtaxeradeAntal Belopp, i
milj. kr.

000697,5 352 000 346449 7621980 ca ca
000597,1 370 000 227374 1671983 ca ca

537,1 394 000 149 000323 8381986 ca ca
000 94 000293 000 495,0 4011989 ca ca

Frågornas tidigare behandling

övergångsåtgärd iskattereduktion tillkomBestämmelserna som enom
års Gift hade tidigare1970 skattereform. med hemmamakesamband med

särbeskattning2 250 kr.. När infördeortsavdrag 2haft dubbelt man avx
individuelltemellertid avdraget tillgjordesförvärvsinkomster ettom

500 Den skatteskärpninghöjdes samtidigt till 4 kr.ochgrundavdrag som
låga familjer därmedföra i inkomstlägen för barareformen skulle även en

ansågs emellertid inte godtagbar. Förförvärvsarbetademakarna attav
övergången 1970:70 72.infördes skattereduktionen prop.mjukaregöra s.

för inte tillgo-Denna ersättning maken längrekunde attsom en enases
Eftersominte utnyttja.dofördes ortsavdrag den andra maken kundesom
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ensamstående årmed barn under 18 hade beskattats gifta fick desom
också till skattereduktion.rätt

års1972 skatteutredning SOU ansåg1977:91 skattereduktionenatt
utgjorde kvarstående sambeskattningsmomentett vid inkomstbeskatt-
ningen och därför inte hörde hemma i renodlat särbeskattningssystem.ett

ansågMan därför principiella skäl talade föratt skattereduktionen föratt
hemmamake Påavskaffades. såvälgrund brist arbetstillfällenav som
barntillsyn föreslog dock inte någotutredningen avskaffande reduk-av
tionen.

Familjeekonomiska kommittén gjorde i betänkande SOU 1983:14ett
Barn kostar, utförlig kartläggning skattereduktionen och dessen av
ekonomiska konsekvenser målgrupperna.för de olika framgårAv denna

ungefär hälften deatt skattskyldiga med hemmamake kunnat utnyttjaav
full skattereduktion med 1 800 Genomsnittetkr. för övriga uppgick till ca
840 årskr. 1980 inkomster. Bland ensamstående med barn kunde 96%
utnyttja hela reduktionen. Familjeekonomiska kommittén riktade kritik

skattereduktionen förmot hemmamake i flera avseenden. Man framhöll
den varken hänsyn tillatt antalet barn åldertar eller barnens endastutan

till förekomsten hemmamake inkomster eller med småutanav utpräglat
inkomster. Man ansåg vidare reduktionen dåligt riktatatt stöd förettvar
vård små barn.av

Kommittén framhöll vidare bl.a. hemmamakereduktionenatt kan sägas
avsedd tvåstödja hushåll.att Denvara grupper utgörsav ena gruppen av

familjer med hemmavarande barn kräver tillsyn, och där endastsom en av
föräldrarna inkomst.har Den andra familjerär barn där denutangruppen

någonmaken inte har inkomst. Orsaken tillena detta kan bristvara
arbetstillfällen i eller mindrestörre omfattning kan hänföra sig tillsom

ålder,makens bristande yrkesutbildning fråneller erfarenhet arbetslivet
eller betingat förhållandena bostadsorten. Detvara iav är stor

frågautsträckning äldre hemmamakar. Det emellertidär märkaom att att
betydande del dem vid tiden årsför 1970en skattereformav ingicksom i

denna uppnåtthar pensionsåldern. Genom ålderspensionengrupp nu har
alltså fåttde inkomst och den andra makens hemmamakereduk-en egen

tion har fallit Detta förhållandebort. tidigareär givetvisnämntssom en av
förklaringarna till den fortlöpande minskningen inkomsttagareantaletav
med hemmamake.

Enligt kommittén har den utveckling ägt sedan hemmamake-som rum
reduktionen infördes, inneburit de ursprungligaatt motiven minskat i
betydelse. Kommittén ocksåanmärkte reduktionen inte varitatt avsedd att

vårdstöd för barn. Iett flerbarnsfamiljemavara det vanligareav är att en
förälder hemmaarbetande,är varför kan skatteförmånensäga, attman
oftare kan utnyttjas barnfamiljer mångahar barnav demänsom av som

få.har
Skatteförenklingskommittén har behandlat skattereduktionen i sitt

betänkande SOU 1984:21 Förenklad självdeklaration. Kommittén
påpekar reduktionen successivtatt har minskat i värde grund attav
reduktionsbeloppet inte ändrats penningvärdeförsämringen.trots För att
bibehålla frånrealvärdet 1971 skulle skattereduktionen 1983 ha behövt
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uppgå 5 485 kr.till
admi-reduktionensfrämst granskatSkatteförenklingskommitten har
enklamateriella reglernade ärDen konstaterarkonsekvenser.nistrativa att

tillämpning deriktigförDäremot krävs atttillämpa.och lätta att en
civilstånd, hemmavarandeuppgifterdetaljeradeskattskyldiga lämnar om

i riketbosättning häroch makessammanboendeochbarn samt om egen
inte allsofullständiga elleroftaåret. uppgifternågon Dessa ärdelunder av

kompletter-kommittén inte sällan begäranenligtföranlederifyllda och om
skattereduk-Kommittén föresloggranskningen.med attsambanding i

ihärför bordekompensationeventuellochskulle slopastionen gesatt
stödåtgärder inkomstskattesystemet.utanförform av

själv-förenkladpropositioneniFrågan skattereduktion togs omuppom
reglernapropositionen föreslogs198485:180. I attdeklaration prop. om

därvid hanbehållas. anfördeFinansministern attskulleskattereduktion
det inteframförtremissinstanseråsikt del attdendelade varensom

ñnnsinnan detifrågavarande skattereduktioneravskaffalämpligt att
ifrågavarandemån vilketvilken och sättställning till iförunderlag taatt

För detta taladeskatteuttag.för ökatskattskyldiga skall kompenseras ett
skattereduktionenförhållandetminstfinansministern inte attenligt

situation.ekonomiskansträngdinte sällan hartillkommer enpersoner som
bordeskattereduktionenfrågan slopandeansåg därförHan ettatt avom

överväganden.familjepolitiskamedsambandilösas

Våra överväganden

frågan skattereduk-i uppgiftvåra vi bl.a.direktiv harEnligt att ta omupp
antingenensamstående i syftemed barnoch för atthemmamaketion för

frågorna skall kunna lösasförslag till hurlämnareglerna ellerförenkla
utanför skattesystemets ram.

övergångårs1970skattereduktion göraför reglernaMotiven attom -
medförsvagadeblivit naturligenhamjukaresärbeskattning kan sägastill -

penning-urholkatsdessutombeloppsmässigt stödetharRenttiden. genom
värdeförsämringen.

föremål förvaritflera tillfällenvidFrågan skattereduktion harom
198687:33anfört SkUharSkatteutskotteti riksdagen.behandling t.ex.

svårigheter beskattningen söka kompenseraviaförenat meddet attäratt
medi konfliktkommakostnaderspeciellaför derasbarnfamiljer utan att

taxeringsarbetet ochuppnå deklarations- ochienkelhet attsträvandena att
hand bör beaktassådan i förstadeför barnkostnader är attnaturav

vid beskattningen.avdragänsättannat genom
däri-splittrad bildvidareför hemmamakeSkattereduktionen ger en

utgårförhållandena enskilda fallet medi detoberoendedenatt avgenom
förhemmavarande och hemma-barnför hemmamakebelopp utansamma

bibehållande skattereduktiondennaEttflera barn.med ellermake ett av
delvisår får vilaövergångsperiod 20 dessutom ettefter ansescaomen

framgår ocksåsiffrornaredovisadede inledningsvis attAvförlegat synsätt.
75% 1980.sedanminskat medför hemmamakeskattereduktionen ca
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Skattereduktionen för hemmamake ensamståendeoch för med barn bör
därför Närslopas. det gäller reduktionen för den sistnämnda kategorin kan
det, föregående påpekasi avsnitt,nämnt stödet till särlevandesom att
föräldrar föremål förär översyn.

33.3 Arbetsgivares kostnader för organisations-
verksamhet och skattereduktion för fack-

föreningsavgift

Vårt förslag: skattereduktion för fackföreningsavgift medges %med 20 av
den del avgiften överstiger året.2 000 kr För skattereduk-som attom
tionen erhållasskall särskilt frånyrkande den måsteutan skattskyldige
arbetstagarorganisationen ha lämnat uppgift avgiftens storlek tillom
skattemyndigheterna den januari taxeringsåret.31senast

Inga föreslåsändringar beträffande arbetsgivares avdragsrätt för
kostnader för organisationverksamhet.

Frågans33.3.1 tidigare behandling

Frågan eventuell avdragsrätt för fackföreningsavgifter har iom en
allmänhet kopplats med arbetsgivares avdragsrätt för medlemsav-samman
gifter till arbetsgivareföreningar. Ett huvudargumenten för medgeav att
avdragsrätt eller skattereduktion för fackföreningsavgifter såledesharge en
varit medlemmar i fackföreningar fåatt skulle i princip avdragsrättsamma
för medlemsavgifter medlemmar i arbetsgivarföreningar. årensUndersom

frågorlopp har föremåldessa varit för utredning vid flera tillfällen, bl.a.
kan skattelagssakkunniga årnämnas 1958 redovisade sina övervägan-som
den i årspromemoria 1972 ingåendeskatteutredningsamt behand-en som

fråga Översynlade denna i betänkandet SOU 1977:91 skatteystemet.av
Utredningens slutsats avdrag för fackföreningsavgiftatt borde medgesvar

begränsas till viss maximibelopp.ettmen
Frågan avdragsrätt för medlemsavgifter till arbetsgivarorganisationerom

särskilt itogs promemoria, Ds B 1980:3, utarbetad inomupp budget-en
departementet. I departementspromemorian, inte ledde till lagstift-som

tvâning, diskuteras möjligheter uppnå likformighet i denatt skattemässiga
behandlingen medlemsavgifter till fackföreningar och arbetsgivareföre-av
ningar. Därvid anfördes bl.a. följande.

En lösning vad gäller arbetsgivarorganisationernasatt, medlemmar,vore
behålla skatteplikten för uppburet kontliktunderstöd å andra sidanmen
medge avdrag endast för den del medlemsavgiften används förav som
konfliktändamål. Den del avgiften täcka kostnadernaav attsom avser
för föreningens övriga verksamhet såledesskulle komma bliatt
beskattad inte avdragsgill. Enatt lösninggenom detta slagvara av
förhindrar också obeskattadeatt medel ändamålanvänds för ärsom

O-RINK
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motiveratförsäkringsmässiga verksamhetför denovidkommande som
avdragsrätten.

förhållandet den andeldetEtt i sammanhangetproblem utgör att av
konfliktändamål olikatillgänglig för högstmedlemsavgiften ärärsom

beträffande SAF ochorganisationerna. En undersökningolikainom de
denvisar i genomsnitt undermedlemsförbunddess senasteatt

femårsperioden avgifterna för40 de totaladrygt använtsprocent av
föreningar harkonfliktfondsavsättningar. Andrakonfliktersättningar

så Den andelinga konfliktfonder.emellertid inga eller gott avsom
från årkonfliktändamål också olikaavgifterna tillgänglig för ärärsom

år. till andelpraktiska skäl borde avdraget bestämmastill Av avsamma
sådanEn schablon-föreningstillhörighet.avgifter oberoendeerlagda av

arbetsgivarföreningarinbegripa avgifter till dedockregel skulle även
bakgrund dessaicke avdragsgilla. Motvilkas avgifter f.n. är av

fastställa avdragets storlekmöjligtomständigheter det knappastär att
bråkdel medlemsavgiften. Iden erlagdaschablonmässigt till viss av

förhållandenafå ihänsyn tillinföra regelstället torde tarsomman en
innebörd avdrag medgesfallet. En bestämmelsedet enskilda attav

så erlagd avgiftarbetsgivareförening med delmedlem i stor somav av
konfliktändamål,ifrågavarande användas förföreningen kanden anses

sådantsvårtillämpad. förutsätterEttbli mycketskulle sannolikt system
år uppgiftsina medlemmarorganisationerna varje lämnarnämligen att

vissainrymmaBeräkningen detta andelstal kanandelstalet. avom
måste kontrolleras.i fallproblem och vart

åstadkomma i den skattemässigalikställdhetEn metod att enannan
arbetsgivareföreningar helt enkeltbehandlingen för avgifter tillär att

avgifter till fackföreningar.gäller förinföra regelsystem somsamma
medlemsavgifterför erlagda medanavdragDetta innebär vägrasatt

En angivet slagkonfliktunderstöd blir skattefritt. regeluppburet av
önskemålet samordning avdragsrätti gradtillgodoser givetvis hög avom

från arbetsgivar- ochbetalas till ochskatteplikt för beloppoch som
undvikerarbetstagarorganisationer. Vidare bortfaller problemet hur man

ändamål för föreningenmedel används förobeskattade äratt som som
emellertid taxeringssyn-sådan Framför regelnovidkommande. allt är ur

Avdragsförbudet kommerlättillämpad.synnerligen enkel ochpunkt
såvälsålunda fackföreningar arbetsgivarföre-avgifter tillgällaatt som

utsträckning föreningarnaoch i vilkenalldelesningar och oavsett om
strejkkonfliktbidrag i händelse eller lockout.medlemmarsinalämnar av

övergångsproblem skattefrihet för konfliktbidraggenerellDe som en
arbetsgivarföreningar, vilkas avgifterdet inomskulle innebära attgenom

finnas fondermedlemmarnas taxerin skulleavdragsgilla vidansetts gar, som
såledesutgående bidrag skullemedel, därobeskattade ochbyggts upp av

promemorian inteutgjorde enligt skälobeskattade,bli heltkomma attatt
motiverades bl.a. med fonderfonder. Dettamed dubbla attha systemett

SAF. Medlemsavgiftermedel främst fanns hosobeskattadeuppbyggda av
promemorian iSAF hade enligt allmänhetsidanorganisationer vidtill av

sådanataxering och i fall teddemedlemmarnasavdragsgilla vidinte ansetts
omotiverad. Slutligenbeskattning direktpromemoriansig enligt en

medlemsavgifter.uppbyggdakonfliktfonder heltingaunderströks att avvar
till vissa organisatoriskaförslagen skulle ledaförutsattesI promemorian att

arbetsgivarföreningarnas verksamhet.förändringar av
negativt iFörslagen promemorian mycketi stort settmottogs av
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samtliga remissinstanser.
Frågan avdragsrätt för fackföreningsavgifter i skatteutskot-togsom upp
i SkU 19818222 refereradebetänkandet bl.a. bakgrund dettet mot ovanav

promemorieförslaget. Ett enigt skatteutskott uttalade därvid bl.a. följande.

Utskottet biträda den motionärerna framförda uppfattningenkan attav
enligt gällande bestämmelser skattemässiga behandlingenden rent av

förmånligaremedlemsavgifter konfliktersättningar för arbets-ärresp.
givarorganisationer och deras medlemmar för fackföreningar ochän
deras medlemmar. Att den nuvarande ordningen innebär problem
bevisas därav inte mindre fyra utredningar lagt fram förslag i syfteänatt

undanröjasöka den nuvarande skillnaden i den skattemässigaatt
någotbehandlingen olikade avgifterna inte dessa förslagattav men av

föranlett lagstiftning.ännu
Det förslaget DS B 1980:3, innebärsenaste attsom samma

för avgifterregelsystem skall gälla till arbetsgivarföreningar försom
avgifter till fackföreningar dvs. generellt förbud för avgifteravdragmot
och skattefrihet för konfliktbidrag, vidhar remissbehandlingen

såvälkritiserats bl.a. för arbetsgivare arbetstaga-representanterav som
re.

Skatteutskottet har tidigare skillnadenuttalat i den skattemässigaatt
behandlingen avgifter till fackföreningar till vissaoch arbetsgivaror-av
ganisationer otillfredsställande och bör undanröjas.är

vidhållerUtskottet denna uppfattning förutsätter riksdagenoch att
kommer föreläggas proposition iatt ämnet.en

Utskottet medvetet avdragsrätt för fackföreningsavgifterär attom en
såvältillgodoser arbetstagarnas arbetsgivarnas intressen ärsom som

svårpraktiskt genomföra. Innan riksdagen slutlig ställning tillatt tar
frågan enligtbör utskottets mening regeringen riksdagenlämna en
fullständig redovisning och kartläggning de konfliktbidragbl.a. av som

fackföreningarbetalas och arbetsgivarorganisationer och storlekenut av
förhållandei Måletdessa till de sammanlagda medlemsavgifterna.av

måste åstadkomma så neutralt möjligt.att ett systemvara som

Gällande33.3.2 regler m.m.

Enligt punkt 1 första anvisningarnastycket till 20 § KL avgifter tillärav
föreningar och andra sammanslutningar den skattskyldige medlemärsom

Fråni i princip inte avdragsgilla. fårregeln avdrag inte förskeattom
medlemsavgift har i praxis undantagits avgifter arbetsgivarorganisatio-till

Sådana avgifter har ha karaktär försäkringspremie.ansettsner. av
skattereduktion för fackföreningsavgifter infördes laggenom en som

i kraftträdde den 1 januari 1983 gångenoch tillämpades första vidsom
års1984 taxering prop. 198283:50, SkU 15, SFS 1982:1193. Det huvud-

sakliga skälet för medge reduktion för fackföreningsavgift enligtatt var
propositionen skapa skattemässig jämställdhet mellan arbetsgivarensatt
och löntagarens förkostnader facklig organisationsverksamhet.resp.

skattereduktion för fackföreningsavgift medges fysisk harperson som
varit någonbosatt eller vistats i Sverige under inkomståret.del av
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Underlaget för beräkning skattereduktion den medlemsavgiftärav som
inkomståretskattskyldigeden under till arbetstagarorganisatio-har betalat

uppgårdock högst 1 200 Skattereduktionen %kr. till 40 under-nen, av
laget.

En skattskyldig vill ha skattereduktion framställaskall särskiltsom
innehållayrkande Yrkandetdet. skall uppgift ochom om personnummer

erlagd avgift. Yrkandet framställaskan den skattskyldigesgenom
taxeringsåretarbetstagarorganisation 15 juniden till riksskatte-senast

Omverket. organsiationen vidarebefordrar ADB-mediumyrkandet är
taxeringsåret.tidsgränsen den 31 augusti Den skattskyldige självkan även
taxeringsåret30den september framställa yrkande hos lokalasenast

Ävenskattemyndigheten. efter nämnda tidpunkt kan den skattskyldige
sådant såsomframställa yrkande enligt 84 UBL.begäran rättelse §en om

Vissa statistiska33.3.3 uppgifter

frånDe uppgifter i följande avsnitt inte uppgifter taxeringen harsom avser
erhållits från frånhuvudsaki olika fackförbund SAF.och Uppgifterna

årrörande 1978 hämtade betänkandet Ds B 1980:3.är ur

Avgifter till fackfiireningar

Vi företagithar undersökning storleken fackföreningsavgifternaen av av
antal fackförbund.hos Av undersökningen har framkommit avgif-ett att

årsinkomst 120 000 kr varierar 500mellan 1 kr. och 2 400ten en ca
För flesta förbundkr. de överstiger den inte 2 000 kr.

Avgifter till arbetsgivarorganisationer

SAF huvudorganisation för 35 arbetsgivarförbund. Förbundenär hade vid
utgången år 1988 sammanlagt 43 234 medlemmar. Dessa medlemmarav

vid tidhade 1 260 000 anställda. Varje enskild arbetsgivaresamma ca som
inträder medlem i förbunden blir samtidigt delägare i SAF ochettsom av

såvälavgifter tillhar betala sitt förbund till SAF.att som
åliggerEnligt stadgarna det SAF vid arbetskonflikt lämna delägareatt

föreningen ersättning föri skada. Av de till SAF anslutna förbunden
Handelns Arbetsgivareorganisationlämnar och Sveriges Verkstadsfö-även

sådant femårsperiodenrening understöd till sina medlemmar. Under 1984
-1988 SAF 945har utbetalat sammanlagt milj. konfliktersättningar.kr. som

frånUnder tid har konfliktersättningar utbetalatssamma som som
frånHandelns Arbetsgivareorganisation 350 000 Sverigeskr. och

150Verkstadsförening milj. kr.
förhållandeDelägarna i SAF betalar avgifter till föreningen i till de

År årsanställdas löner. 1988 delägaravgifter %med 0,42 1987uttogs av
förlönesumma arbetare och med 0,40 % motsvarande lönesumma förav

årsavgifternaövriga anställda. Totalt uppgick 1988 till 632 milj. kr. 1978
årsavgifternauppgick årsavgiftertill 190 milj. Denkr. del influtnaav som

inte föranvänds SAF:s löpande utgifter tillförs särskild försäkrings-en
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tillfond. Denna fond används för betala ersättning delägare görutatt som
utgången årförluster till följd arbetskonflikter. Fonden uppgick vidav av

1988 milj. Arbetsgivareorganisationtill 3 207 kr bokfört värde. Handelns
och Verkstadsföreningen inrättat liknande, mindre, fonder förhar men
möjliggörande kompletterande konfliktersättningar itill medlemmarav

förbund.resp.
årligenFör varje delägare i SAF skall fastställas ansvarighetsbe-s.k.ett

% föregående år.motsvarande 3 Delägarenlopp lönesumman under harav
årsavgift,lämna garantiförbindelse till föreningen ellerutöveratt att,en

order inbetala hans ansvarighetsbelopp. Delägar-motsvararen summa som
ansvarighetsbelopp bildar tillsammans föreningens s.k. garantifond.nas

alltså några tillgångar får, då såFonden hos SAFmotsvarassom av- -
erfordras för utgivande konfliktersättning, till betalning efteruppsägasav

utgångenföreningensbeslut fullmäktige. SAF:s garantifond uppgick vidav
år 1988 till 628 milj.4 kr.av

utgår årsavgifternaFörbundsavgifterna, vid sidan till SAF,som av
Ävenvarierar i storlek mellan de olika förbunden. dessa avgifter baseras

i allmänhet medlemmarnas lönekostnader. Totalt uppgick förbundsavgif-
år 1988 till omkring 390 milj. 1978 uppgick till omkringkr. de 140terna

milj. kr. Dessa avgifter svarade härigenom för %38 detänmer av
sammanlagda avgiftsuttaget 022 milj1 kr. inom SAF dessochca
förbund. 1978 uppgick tilldet omkring 330 milj kr. Det inbördes
storleksförhållandet å åmellan sidan förbundsavgifterna och andraena
sidan delägaravgifterna varit ihar konstanta under destort sett senaste
åren.

Under perioden 1984 1988 %har i genomsnitt drygt 59 SAF:sav-
frånintäkter delägaravgifterna avkastningenoch konfliktfonden netto-

konfliktändamål.efter skatt för Under perioden 1974 1978använts— -
i genomsnitt %drygt 70 till SAF influtna delägaravgifter hasynes av

konfliktändamål. konfliktändamålför Till härvidanvänts har ansetts
ocksåinte bara utbetalda konfliktersättningar det överskott SAF:sutan av

verksamhet lagts till den försäkringsfonden.s.k. Av förbundenssom
intäkter tillfallit Handelnshar de, Arbetsgivareorganisation ochsom

ÄvenVerkstadsföreningen, konfliktändamål.till viss del föranvänts
förhållandenförbundens bör beaktas vid bedömningen hur delstorav av

arbetsgivarorganisationernas intäktersamlade varit avsedda beredaattsom
till SAF företagen såvittde anslutna ersättning vid arbetskonflikt. Om man

femårsperioden 1984 1988, hänsyn till avgifterna till SAF ochtaravser -
förbunden avkastningen efternetto skatt SAF:s, Handelnssamt av
Arbetsgivareorganisations Verkstadsföreningensoch fonder, kan sägas att

intäkterna konfliktändamål uppgården andel för tillanvänts drygtav som
45 %. I Ds B 1980:3 %.uppskattades denna andel till 40

Övriga arbetsgivarorganisationer

Vid sidan SAF, arbetsgivarverk, Förhandlingsorganisationenstatensom
SFO för statsägda företag och kommunförbunden finns rad arbets-en
givarorganisationer. Dessa verksamma inom den enskildaär sektorn, den
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kooperativa folkrörelserna.sektorn och inom i statsföre-Antalet anställda
förhandlingsorganisations medlemmar och hos medlemmar itagens

organisationer för arbetsgivare den privata vid sidan SAFsektorn av
uppgick 1978 till 316 000. Enligt uppgifter i Ds B 1980:3 torde dessaca
föreningar i allmänhet använda endast obetydlig del influtnaen av

konfliktändamålmedlemsavgifter för enligt stadgarna torde dockmen
sådanmedlemmarna ofta ha till ersättning.rätt

någonVi förhållandenhar inte företagit undersökning dessaegen av
någonhar bedömt förändring inte inträffat.härstörreattmen

Våra33.3.4 överväganden

Från såvälbasbreddningssynpunkt det finnaskan anledning begränsaatt
arbetsgivares avdragsrätt för kostnader för organisationsverksamhet som
anställdas skattereduktion för fackföreningsavgift.

Frågan avdragsrätt för fackföreningsavgifter ihar allmänhet kopplatsom
frågantill arbetsgivares avdragsrätt för medlemsavgifter till arbets-om

givareföreningar. Ett avskaffande skattereduktionen för fackförenings-av
våravgift kräver därför enligt mening arbetsgivarnas avdragsrättävenatt

för föreningsavgifter begränsas, eftersom skattemässig olikfor-annars en
uppstårmighet i behandlingen mellan arbetstagar- och arbetsgivar-

organisationer.
Enligt den ordning gällde tidigare medgavs inte avdrag för fackföre-som

ningsavgifter däremot för arbetsgivares avgifter för organisationsverk-men
frånKonfliktunderstöd åsamhet. fackföreningar andra sida skattefriavar

frånmedan konfliktbidrag arbetsgivarföreningar skattepliktiga. Denvar
kritik framför allt riktades detta kombinationenmot system attsom var av
avdragsrätt för avgifter förmånligareoch skatteplikt för konfliktbidrag var

förbud avdrag för avgifter kombinerat med skattefrihet förän konflikt-mot
ersättningar. Som förskäl kritiken anfördes endast del deinflytan-att en av

konfliktändamålavgifterna såledesde används för och arbetsgivar-att en
organisation helt eller delvis finansierar den del verksamhetenäven av som

ersättningar fonderingar konfliktändamåleller förän medannatavser
obeskattade medel.

åstadkommaEtt alternativ vad gäller likabehandling arbets-att en av
arbetsgivarorganisationer,och föreslogs i departementsprome-tagar- som

någonderamorian Ds B 1980:3 inte för medge avdrag förär medlems-att
avgifter till fackliga organisationer och motsvarande även görasamt att
arbetsgivarorganisationernas konfliktersättning skattefri.

Detta förslag kritiserades mycket starkt i samtligastort settav
såvälremissinstanser principiella praktiska Kritikenskäl. gick iav som

huvudsak föreslagnaden konstruktionen stred grunderna förut att mot
kontrollsvårigheternaföretagsbeskattningen, blev betydande och detatt att

kringgåskulle relativt förlätt arbetsgivarna avdragsförbudet. Bl.a.attvara
framhölls skattefria konfliktersättningar kunde medföra underligaatt
konsekvenser företag fick skattefria konfliktersättningaratt ettgenom som
skulle kunna komma någonredovisa underskott i rörelsenatt trots att
verklig förlust inte uppkommit. Ett problem det finnasskulleannat attvar
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utgående bidragobeskattade medel och däruppbyggdafonder avvarsom
således bli obeskattade.kommahelt skulle kunna att

såledesvår bärkraftig vimening alltjämt och kanDenna kritik enligtär
sådaninte förorda lösning.en

för arbetsgivare medgekunnaEtt alternativ skulle prövas attvoresom
konfliktändamål medan avdragför de avgifteravdrag enbart som avser

Svårighetenorganisationsverksamhet.kostnader förinte medges för övriga
sådana skallskilja avgifterlösning därvidmed denna är utatt som vara

avdragschablonmässigtDetta skulle kunna skeavdragsgilla. attgenom
Ettarbetsgivarorganisationer.avgifter tillendast för delmedges aven

departe-i den tidigare nämndainriktning övervägdesförslag med denna
mentspromemorian.

avgiftenmotiveringen den andelDet avvisades emellertid med att av
konfliktändamål olikaolika inom deför högsttillgänglig ärärsom

årockså år från detolika ochandelenorganisationerna och är attatt
svårt Vidare anfördesschablonregel.tillämpadärför attatt enenvar

medföra avgifter förmöjligendetta slag kunnaschablonregel att somav
berättiga till avdrag.inte avdragsgilla skullenärvarande är

arbetsgivarnasbegränsaEtt alternativ skulle kunna attannat vara
ombudet i mellankom-förslag allmännaavdragsrätt i enlighet med ett av

departementspromemorian.mål remissyttrandeAO imunala överett
avgiftenför den delavdrag medges endastAO:s lösning innebär att somav

konfliktändamål, konfliktersättningar blirmedananvänds för mottagna
så avdragsrätt skulleförslagetTekniskt konstrueratbeskattade. är att

ändamålet bildat bolag,särskilt förför utbetalning tillmedges ett som
frånfår medlemsföretagkonfliktmedeloch förvaltaendast samtta emot

hararbetskonflikt, dvs. bolagi anledningmedelbetala ettut som enav
försäkringskonstruktion.renodlad

Även just detdock nackdelar, bl.a.sistnämnda alternativet hardet att
ändamål.bildas för dettasärskilt bolagskulle krävas att ett

således införatekniska med be-avsevärda problemDet finns att en
medlemsavgifter till arbetsgivar-förarbetsgivares avdragsrättgränsning av

sådan införas.begränsning bördärför inteorganisationer. Vi att enanser
fackföreningsav-skattereduktionen förhärtill bör inte hellerMed hänsyn

förmånligareuppstådådet skullegifter avskaffas, eftersom nytt en
framhållasocksåarbetsgivarorganisationer. Det börbehandling attav

fördelaktigt i sinfackföreningsavgift skiljer sigskattereduktionen för
från förekommer i detinriktning de flesta avdragfördelningspolitiska som

till förDen fackliga verksamhetennuvarande skattesystemet. är stort gagn
i formfinansieras beskattade medeloch denalla arbetstagare, avav

från medlemmarna.fackligt organiseradeavgifter de
Närskattereduktionen dock företas.förändringar börVissa av

%70 avgiften användes förskattereduktionen infördes bedömdes att ca av
således ligga till grund för reduk-bordeallmänfacklig verksamhet och

%skattereduktionen till 40härtill bestämdestionen. Med hänsyn av
200 Mot bakgrundavgiften inte 1 kr.avgiften till den del översteg av

undersökning företagit avgifternas storlek hosdenresultatet ettomav
Åtill 2 000 andra sidan börfackförbund avgiftstaket höjas kr.antal bör nu
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justeras ned grundprocentsatsen de sänkta skattesatserna. Medav
hänsyn till dessa omständigheter vi redaktionen bör bestämmasattanser
till 20 % avgiften.av

skattereduktionen för fackföreningsavgift innebär vissa administrativa
komplikationer för skatteförvaltningen. Den allvarligaste torde detattvara

uppgiftslämnandet från arbetstagarorganisationernasena uppburnaom av-
gifter för närvarande hindrar överskjutande skatt kanatt utbetalas redan
i juni taxeringsåret.under Inte heller kan uppgift skattereduktionen tasom
med i de taxeringsmeddelanden skickas i juni. Vi därförutsom attanser
yrkande skattereduktion framställs den skattskyldigesom som genom ar-
betstagarorganisation skall lämnas den 31 januari taxeringsåret.senast
Därigenom bör den skattskyldige också fåkunna innan han skall dek-veta
larera arbetstagarorganisationen lämnat uppgift till skattemyndigheter-om

inbetald avgift.na om
Skattereduktionen ocksåmedför vissa komplikationer i samband med

preliminärskatteuttaget. Vi i framhållithar kapitel 4 bör efter-att man
sträva preliminärskatteuttag såett möjligtnära överensstämmersom som
med den slutliga skatten. skattereduktionen för fackföreningsavgift kan
inte beaktas vid preliminärskatteuttaget och kommer därigenom ledaatt
till för högt preliminärskatteuttag iett antal fall. Dettaett problemstort
skulle möjligen åtminstonekunna lösas, delvis, skattereduktionenom

någon Ävengjordes till form schablonavdrag. denna lösning harom av
emellertid nackdelar, bl.a. skulle taxeringsarbetet sannolikt kompliceras.
Vi har därför inte föreslå sådanvelat konstruktion.en
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34 Gränsdragningen mellan hobby
och näringsverksamhet

Vårt förslag: Gränsdragningsproblemen mellan hobby och näringsverksam-
het minskas kraven för verksamhet skallatt attgenom en anses som
näringsverksamhet höjs jämfört med nuvarande rörelsebegrepp. En
verksamhet skall näringsverksamhet endast det omstän-anses som om av
digheterna i det enskilda fallet framgårklart den bedrivs med vinstsyfte.att

Inkomstslaget tjänst till restinkomstslaggörs och skall omfatta alla
ersättningar kan hänförliga till arbete eller prestation elleregetsom anses

inkomstgivande bådeverksamhet varaktig och tillfällig Enannan natur.av
förutsättning inkomsten inte frånär befriad skatt enligtatt är 19 § KL eller

någothänföra tillär inkomstslag.att Det innebär intäkternaannat t.ex. att
sådani verksamhet, inte näringsverksamhet för deten ansettssom attsom

brister med vinstsyftet, skall beskattas tjänst.som

34.1 Problembeskrivning

I direktiven för utredningen kommitténsägs bör kunnaatt bl.a.ta upp
frågan gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och rörelse syfteiom att
förenkla reglerna.

De nuvarande reglerna denna punkt medför betydande intäkteratt
undgåkan beskattning samtidigt andra fåskattskyldiga kan oberätti-som

skatteförmånergade de kan kvitta kostnaderna föratt vad igenom som
realiteten hobbyverksamhetär sina övriga inkomster.moten

Skälet härtill främstär grundprincipen i gällande inkomstall förrätt att
måstekunna beskattas kunnaatt hänföras till någotförvärvskälla ien av

de inkomstslagen; jordbruksfastighet, fastighet, rörelse, tjänst,sex annan
tillfällig förvärvsverksamhet kapital. Kan den inte det föreliggersamt inte
skatteplikt för inkomsten. Vad skattepliktig inkomstutgör delssom anges

bestämmelsen i 19 § KL vad inte skallgenom räknasom som som
skattepliktig inkomst, dels bestämmelser närmare vilkagenom som anger
intäkter skall hänföras till det eller andra inkomstslaget.som ena

De inkomstslag intresse iär detta sammanhang jordbruksfas-som ärav
tighet, rörelse och tjänst.
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jordbruksfastighetjordbruksfastighet hänförs alltTill intäkt som av enav
Det innebär bl.a. hästupp-till godo.kommit eller brukaren attägaren om

jordbruketsamband medtravtävlingsverksamhet drivs ifödning eller nära
föranlitasOm däremot särskild personalhänförs verksamheten dit.

någon travbanauppstallade videller hästarnaskötseln hästarna äromav
rörelse.verksamhetenutgör

såvidarörelse yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhetTill hänförs
jordbruksfastighet, fastighethänföra tillintäkten intedärav är att annan

bedrivs självständigt,Det medför verksamhetereller tjänst. att som
ivinstsyfte rörelse.regelbundenhet räknasvaraktigt med vissoch samt som

arbetsanställningar tillfälligatillfälliga ochTill tjänst hänförs fasta och
tillfälligasjälvständigt bedrivnaDet medför intäkteruppdrag. att menav

tjänst.uppdrag tillräknas
vissautformningen lagstiftningen kanbeskrivnaGenom den av

inkomsterbli skattefria. Detta gäller bl.a.inkomster komma att av en
någon hoshänföras till förvärvskällainte kanhobby, dvs. inkomster som

Sådana i vissa fall betydandeinkomster kanden skattskyldige. menvara
undgå beskattning.dettrots

inomaktuelltinkomster inte kan beskattasProblemet med är mestsom
innehav bara hästI praxis betraktas regelhästsporten. en somsom av

undgårInomblir inte skattepliktiga.inkomsternahobby och travsporten
milj. heltuppskattningsvis 100-200 krinkomsterför närvarande

beskattning.
några betydande inkomsterovanligtUtanför dethästsporten är att mer

undgårfrån beskattning.hobbyverksamhet
till hob-tillämpningen lagstiftningen ledaI fallvissa kan att enav

då förbedöms rörelse. Avdrag medgesverksamhetbybetonad olönsam som
får ikvittas överskottkostnader och underskottverksamhetens motett

andra förvärvskällor.
också inomofta inom hästsportenDetta förekommer även ett stortmen

områden. Sålunda rekreations-mängd olika ochharantal andra sport-en
varit tillskapande sysselsättningaraktiviteter kulturella ochoch uppe

båtuthyrning, tryckeriverksamhethunduppfödning,bedömning, t.ex.som
målning, uppfinnar-författande ochmeningsfränderför politiska samt

verksamhet.
berättigar tillhobbyliknande verksamheterProblemet med som

skattskyldiga motsvarande problemberör flerunderskottsavdrag ännog
års 1984:70 55företagsskattekommitté SOU1980inkomstsidan. anger s.

år redovisade underskottdrygt 70 000 skattskyldigadet 1981 fannsatt som
bedrivit verksamhetEtt inte ringa antal dessa torde harörelse. avavav

undgår flera hundraUppskattningsvis dettahobbyliknande sättart.
beskattning.miljoner kr.

lagstiftning de olikheter kanEn olägenhet i nuvarande är somannan
till tjänst jämfört med rörelse.hobbyverksamhet hänförsuppkomma om en

faller under tjänst skall beskattas;Intäkter hobbyverksamhet t.ex.somav
tidskrifttill publicering i viddiktskrivning lederfotoverksamhet eller som

något varitför omkostnadertillfälle. Avdrag skall medgesenstaka som
bibehållande. Omnödvändiga intäkternas förvärvande ochför om-
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kostnaderna sakna samband med förvärvandet inkomsten har deanses av
levnadskostnaderutgöra och avdragsgilla. Omansetts verksamhetenvara

däremot inte enbart tillfällig, dvs.är varaktig och desutomär utmärks av
viss självständighet och vinstsyfte intäkternaskall hänföras till rörelse. I
sådant fårfall avdrag för kostnadengöras endast obetydligaäven ellerom
inga intäkter förekommit. långhar Det förflytakan tid innan rörelseen

intäkter.ger
såledesKL saknar kongruens Vissahär. intäkter skall beskattas trots att

frånde härrör hobbyverksamhet, exempel kan vinst vidnämnasen som en
frågesport, från sådansamtidigt intäkter hobbyverksamhet bedrivssom som
i självständiga varaktiga former, alltsåoch och inte kan hänföras tillsom
tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet, blir frågaskattefria det brister iom

vinstsyfte.om
De sålundaproblem det lagts kommittén lösa kan kortattsom

sammanfattas enligt följande. Det gäller att

undgåbegränsa möjligheten frånbeskattning inkomsteratt av en
näringsverksamhet, enligt skattelagstiftningen bedöms hobby,som som

2. begränsa möjligheterna dra underskott i vad i realitetenatt ärav som
hobbyverksamhet andra inkomster.moten

De här beskrivna problemen reduceras visserligen den föreslagnaav nu
indelningen i inkomstslag och förvärvskällor och de föreslagna reglernanya
avdrag för underskott olika förvärvskällor, bortfaller inte helt.om av men

Dessutom uppkommer problem.nya
Vårt förslag i avsnitt 9.9.2 innebär inkomst näringsverksamhetatt av

skall delas in i aktiv näringsverksamhet sådanoch passiv beroende om
näringsidkaren själv varit verksam i den i inte obetydlig omfattning eller
inte.

Inom inkomstslaget näringsverksamhet skall inkomsten delas iupp
förvärvskällor enligt regler liknar de finns i dag. Underskottsom som av en
förvärvskälla i näringsverksamhet skall inte kvittas överskottmot av

förvärvskälla i näringsverksamhet eller inkomstslag baraannan annat utan
framtida iöverskott förvärvskälla.mot Ackumulerat underskottsamma

avseende s.k. definitiv förlust i förvärvskälla skall dras i inkomst-en av
slaget kapital efter 70-procentig kvotering reaförluster.sättsamma som

En hobbyverksamhet uppfyller kraven bl.a. varaktighet ochsom
vinstsyfte skulle näringsverksamhet. Det uppståkan därmedanses som

ochproblem vid gränsdragningen mellan hobbyangettssamma som ovan
näringsverksamhet. I regel väl den bedriverär verksamhetsom en av
hobbykaraktär själv verksam i den. En hobbyverksamhet fyller kravensom
skulle därmed oftast aktiv näringsverksamhet. Undantagsvisanses som
förekommer det dock verksamheter detta slag, inom hästsporten,t.ex.av
där näringsidkaren inte någrasjälv verksam. I fallär skulle därmed
hobbyverksamhet komma passiv näringsverksamhet.att anses som

Med de angivna reglerna bortfaller normalt möjligheten för den vidsom
sidan anställning eller näringsverksamhet driver näringsverk-av annan
samhet hobbykaraktär, direkt utnyttja underskott denna förattav av
kvittning inkomst. I såledesdessa situtionermot löser delannan man en
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med underskottproblemen hobbyverksamhet med den in-av av nya
komstuppdelningen och underskott.reglerna om

För vid sidanden aktiv näringsverksamhet själv driversom av annan en
verksamhet hobbykaraktär kan läget bli Uppfyller hob-ett annat.av
byverksamheten kraven för näringsverksamhet kan denatt anses som

ingåkomma i förvärvskälla övrigaden näringsverksam-att samma som
heten. Reglerna innebär egenföretagare i fler fall i dag kan allaänatt en
sina hänfördaverksamheter till förvärvskälla. Eventuella underskott ien

sådanthobbyverksamheten kommer i fall utnyttjas förkunna fulltatt ut
bådekvittning övrig inkomst i förvärvskällan, det gäller in-mot när

komstskatt och egenavgifter. En i denna position kan komma attperson
hamna i fördelaktig avgiftssituationskatte- och han medän gören mer nu
gällande regler. Detta kommer sannoliktdock beröra endast mindreatt ett
antal Rätten kvitta definitiva förluster kommer beröraatt attpersoner.
fler. Som hör det till saken verksamheter här berörtnämnts attovan av
slag ofta underskott. När enligt skattelagstiftningen närings-ger en som

några årverksamhet godtagen efterverksamhet avslutas kan det acku-
uppgåmulerade underskottet till betydande Detbelopp. kommer kunnaatt

utnyttjas för minska skatten inkomst. Manallatt öppnarannan
möjligheter till skatteplanering för de driver verksamhet detta slag.som av
En driver förlustbringande verksamhet hobbykaraktär, t.ex.person som av
hästsport, aweckla denna förkan fram förlusten och sedan utnyttjaatt ta
denna för kvittning inkomst, reavinst. De angivnamot t.ex.annan en ovan

beståproblemen kommer i det skattesystemet ingetatt görs.annatnya om

Något34.2 ytterligare rörelsebegreppet iom
gällande rätt

Innan de olika problemlösningarna skisseras bör rörelsebegreppet i
något.förklarasgällande ytterligare Detta rörelsebegrepp blirrätt även

framdeles grundläggande för vad skall näringsverksamhet.som anses som
Definitionen inkomstslaget rörelse finns i 27 § KL.

Till hänförs:rörelse
handelsrörelse, bank-, emissions- och penningrörelse, försäkrings-annan
rörelse, och mäklarverksamhet, järnvägs- och kanaldrift,agentur-
rederirörelse och eller kommunikationsverksamhet,transport-annan

tillhandahållaverksamhet, ledningmedelst elleratt vatten,som avser gas
elektrisk kraft, industriell verksamhet, gruvdrift och bergshantering,

åskogsawerkning upplåtelse,grundmark särskild värdshus-,annans av
hotell-, biograf- jämförligoch därmed yrkesmässigrörelse,teater-,
byggnadsverksamhet, yrkesmässigthantverk, bedriven vetenskaplig, litterär,

såvittkonstnärlig jämförligeller därmed verksamhet, verksamheten
sågrund tjänst, ock yrkesmässigtutövats bedriven förvärvs-av annan

såvittverksamhet, icke intäkten därav hänföra till intäktär att av
jordbruksfastighet, fastighet eller tjänst.av annan av

framgårAv stadgandet begreppet definierasrörelse yrkes-att som en
mässigt såvidabedriven förvärvsverksamhet inte verksamheten är att
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hänföra till andra i stadgandet angivna inkomstslag. Detta den allmännaär
eller övergripande definitionen Derörelse. verksamheter särskiltav som

i stadgandet betraktanämns endastär exempel verksamheteratt som
typiskt hänföra till inkomstslagetär rörelse, dock detsett att attsom

föreligger presumtion för rörelse. För dessa verksamheter i detatten
måsteenskilda fallet hänförasskall till rörelse, de uppfylla de krav som

följer den allmänna deñnitionen.av
Att verksamhet bedrivs yrkesmässigt har innebära denansetts atten

pågår under viss tidsrymd upprepning, varaktighet självständig.ärsamt
Stannar här gränsdragningen inget Besvärligare blirär problem.störreman
det i bedömningen lägger in,när rörelse kännetecknasävenattman en av

sådanaden bedrivs under former denatt vinst överskottatt settgenerar
tiden. Eftersom någondet inte finnsöver definition detta vinstbegreppav

årenshar det under lopp utvecklats hel flora uppfattningar vaden av om
konstituerar rörelse i KL:s mening.som

Uttrycket yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet såledesinnefattar
objektivtkrav fastställbart vinstsyfte i eller form.ett Fören enannan

måstenystartad verksamhet det rimligen vinstsyfteträcka finns sikt,att
eftersom måsteverksamheten kanske utvecklas och trimmas in innan den
blir Kravetlönsam. vinstsyfte markerar dessutom gränsdragningen mot
hobbyverksamhet. Föreligger inget vinstsyfte verksamhetenär huvudöver

inte skattepliktig.taget
De fall har tillkommit bedömande i rättspraxis har i första handsom

gällt idrottsliga och rekreativa aktiviteter och skapande verksamheter. Mest
uppmärksammat ochär hästsporttrav- uppfödningävenannan men av
burfåglar, hållande kennel fritidsbåtoch uthyrning har diskuterats iav av
detta sammanhang.

Beträffande hästsportverksamhet har i rättspraxis skapatman en
generell lösning i princip knuten tillär antalet hästar. När det gällersom

framgårandra verksamheter fråganrättspraxis vinstsyfteatt avgörsav om
från fall till fall. De tillämpande alltsåmyndigheterna fråganhar avgöraatt

hand stöd klara riktlinjer. Avutan rättspraxis kan dock draegen av man
vissa allmänna slutsatser vilka omständigheter tilläggs den störstaom som
betydelsen vid gränsdragningen mellan rörelse och hobby.

några fårI avgöranden verksamhetens omfattning ha tillagtsanses
Överomedelbar betydelse vid bedömningen vinstsyfte för handen.ärom

huvud omfattningen den åberopasär omständighettaget oftast isom
rättspraxis. Man kan därför dra slutsatsen rättspraxis intagit denatt
ståndpunkten verksamhet inteatt är hobby verksam-atten anse som om
heten har omfattning. I avsaknadstor angivelser börnärmare meden av

Ävenförståsomfattning verksamhetens bruttoomsättning. verksamhetens
utformning får ha någrabetydelse. I avgörandenstor har hänvisatsanses
till det vilketsätt verksamheten bedrivits. Tydligt seriöstär arbeteatt

någorlundaoch fast organisation starkt förtalar verksamheten bören att
bedömas rörelse. Vidare tycks i rättspraxis till viss delsom en man ta
verksamhetens sådanai beaktande. För verksamheterart i 27 §nämnssom
KL föreligger det presumtion för rörelse.en

Av vissa speciella omständigheter åberopasibland i rättspraxis,mer som
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årsTidigare förluster omständighetföljande talarkan nämnas. är en som
sådantbedömas hobby. Man kan i fallför verksamheten böratt som en

fortbestånd påverkasinte det ekonomiskaverksamhetensanta att av
någotdärför inte föreligger vinstsyfte. Vidare börresultatet och detatt

övriga inkomsterverksamhetsutövarens in vid bedömningenvägas om
bedöma eller hobby. Har denne inteverksamheten rörelseär att som

förhållande dådetta i fall verksamhetenövriga inkomster är ett vartsom —
levnadskostnadericke obetydligt bidrag till versamhetsutövarenslämnar ett

rörelse. Den omständig-pekar verksamheten bör bedömasatt som en-
frågai överstiger verksamhets-heten inkomsten verksamhetenatt av

någon iövriga inkomster däremot inte ha betydelsebörutövarens
också förvärvsförhållandenmakesSlutligensammanhanget. bör vara en

påverka skall hänföras till rörelseomständighet kan verksamhetensom om
denhobby. Driver makar verksamheter slag ocheller utgörsamma eneav

den andreverksamhet rörelse, torde mycket tala förmakens ävenatt
fall gällabedömas rörelse. Detta torde imakens verksamhet bör vartsom

då verksamheter visst samband.makarnas har ett
sådanskattelagstiftningen. EnBegreppet hobby finns inte inämnt

själv dennes fritid. Detden hobbyidkarenutmärks utövasattav av
inte bedrivas för ledprimära syftet verksamheten skall utgöraär ettatt att

frimärks-hobbyidkarens försörjning. Ett typisk hobbyi exempel ären
Ett hobbyfall den skattskyldige själv handsamling. utmärks tarattav om

bedrivs fritiden egentligtverksamheten den ochsamt att utan ett
låter någon handförvärvsvinstsyfte. När han eller hon i stället taannan

ifrån sig vissaverksamheten till viss del och kanske lämnart.o.m.om
mening hobbykaraktärenoch ansvarsfunktioner, försvinner i vissbesluts-

professionellverksamheten. Lämnas häst till tränare, tart.ex. en en som
ifrågasättadärförhand och för de dagliga bestyren, kan manom ansvarar

språkligaFöljer innebörden idet sig hobby. denrör om manom en
hästsportverksamhet intehobbybegreppet kan antalet hästar it.ex. en

Å förhållerbedömningsgrund. andra sidan det sig iadekvatutgöra enen
ifall det sprucken rörelse inte vad vedertagendel sättet äratt en man

Sålunda mångenmening med uppfinnarverksamhet,hobby. är t.ex.menar
rörelserekvisiten, inte i dagligt medinte uppfyller vad talman avsersom

fått särskildhobby. Termen hobby har i detta sammanhang enen
betydelse.

Alternativa34.3 problemlösningar

Inledning34.3.1

olika lösningar deMan kan tänka sig flera problem har angettssom
undgårunder punkt 34.1, dvs. dels inkomster beskattas förnär attovan

någon fårverksamhet dels underskotts-hobby, näratt en anses som en
någotför i realiteten hobbyverksamhet. I det följandeavdrag ärsom en

skall diskuteras fyra olika lösningar dessa problem, nämligen med etten
för näringsverksamhet jämförtskärpt begrepp vad skallsom anses som

vanligastemed nuvarande rörelsebegrepp, speciallösningar för demeden
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vinst- och avdragssituationerna, med näringsverksamhetsbegreppetten
slutligenvinstsyfte och med kvittningsförbud för underskottutan en av

näringsverksamhet detta slag andra förvärvskällor. Lösningen medmotav
preciserat näringsverksamhetsbegrepp den vi i första handärett som

förordar.

höjt näringsverksamhetsbegrepp34.3.2 Ett

föregåendeFör de ilösa problem har det kan tänkaatt angettssom man
bådesig lösningargenerella och speciallösningar. En tänkbar generell

lösning jämfört med gällande skärper rörelsebegreppet,är rättatt man
någotdvs. höjer förkraven skall näringsverksamhet.att attman anses som

Därmed flertaletskulle de enligtverksamheter tveksammaärav som
nuvarande regler komma falla utanför Inte denbegreppet. helleratt som
driver näringsverksamhet skulle därmed kvittakunna underskottannan av
hobbyverksamhet inkomst. Om avskiljbar inteverksamhetmot annan en

ingår någonuppfyller kraven den inte i förvärvskälla inom näringsverk-
någraDet intesamhet. skulle heller uppkomma definitiva förluster av

näringsverksamhet kvitta inkomst.att mot annan
En skärpning rörelsebegreppet inom näringsverksamhet kan skeav

någotklarare i dag vad krävs förän skallatt attgenom man anger som
näringsverksamhet. Begreppet vinstsyfte kommer alltjämt attanses som

viktigastedet för avgränsningen mellan hobby och näringsverksamhet.vara
måsteOm höjaströskeln skall det rekvisitet vinstsyfte Detskärpas.är som

kan ske kräver det omständigheterna i det aktuellaatt attgenom man av
framgåklart skallfallet vinstsyfte föreligger. Därmed haratt ett ävenman

det objektivt vinstsyfte finnas.skall När det gällerärangett att ett som
vilka omständigheter har betydelse för bedömningen näringsverk-som om
samhet föreligger inteeller kan finna ledning i praxis. Detnuvarandeman

sådanahar ha betydelse omständigheter verksamhetensäransettssom som
omfattning, beskattningsår,och dess resultat under tidigare verksam-art

hetsutövarens utbildning och övriga inkomster dennes makes in-samt
komstförhällanden.

Med skärpt vinstbegrepp finns anledningdet fästa vikt vid deett att stor
former under vilka verksamhet bedrivs. Om verksamhet bedrivsen en
under vad kan kallas kommersiella former skall densom anses som
näringsverksamhet, dåinte. Med kommersiella formerannars menar man
sådant utmärker seriös verksamhet, den bedrivst.ex. attsom en som av en

åti betydande utsträckning sig den. Den driverägnarperson som som
sådanverksamheten sådanaskall själv ha utbildning och kunskaper hanatt

kan driva den riktigt Bristande kunskaper hossätt.ett ägaren av en
verksamhet kan emellertid någonkompenseras med denne har hjälpatt av

dehar kunskaperna, antingen sådanrätta anställaattsom genom en
eller Förekomsten anställdasätt. huvudannat är överperson av en

omständighet utmärker verksamhet bedrivs under kommersiel-som en som
förhållandetformer liksom det ändamåletden bedrivs i särskilda föratt

iordningställda lokaler. Maskiner värde och varulager andrastörre ärav
Även sådanviktiga drag. omständighet verksamhetatten som en
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för sina tjänster eller alster tyder den bedrivs underattannonserar
kommersiella former.

En viktig omständighet för bedömningen verksamhetannan om en
bedrivs med vinstsyfteklart dess resultat. Den omständigheten kundeärett

betydelse vad i Manden har dag. kunde vid sidanstörre än annatges en av
sådankräva verksamhet, där övrigadet grund omständigheteratt en av

tveksamt den hobby eller näringsverksamhet, först skullevar om var en en
sådan.inte obetydlig vinst innan den bedömdes Omvänt kundege en som

inte obetydlig ansågsredovisad vinst medföra verksamhetatten en som
näringsverksamhet inte övriga omständigheter talar det. Redovis-motom
ningen kan visserligen manipuleras det det fram vinstsättet att tas en

svårbedöm-eller underskott saknar motsvarighet iverkligheten. Deett som
få.bara gränsfallen dock ganska Detta innebär underlagetär kanatt

Tillgranskas detta kommer URF:s förslag medför minskadeattnoga.
reserveringsmöjligheter. En fånäringsidkare intekommer att samma
möjligheter i dag finns fram konstlad vinst upplösaatt ta attsom en genom
tidigare gjorda reserveringar.

Rätt utformad skulle inte regel med preciserat vinstsyfteetten mer
hindra seriöst arbetande näringsidkare verksamhet bedömdatten en

näringsverksamhet, bara hans syfte bygga vinstgivandeatt ettsom vore upp
företag. flertaletI fall kan det lätt konstateras vinstsyfte föreligger ävenatt
för målarenystartad verksamhet. En eller snickare, slutaren en som en

för sålundaanställning verksamhet slag, kanatt starta egen av samma
alltid förutsättas ha vinstsyfte. Detta gäller verksamhetens resultatäven om

sådantill början negativt. En verksamhet bedrivsär under vaden som
typiskt kan kallas för kommersiella former.sätt

Ett inte ringa antal verksamheter, i dag bedöms rörelse,som som
kommer dock falla utanför höjt näringsverksamhetsbegrepp. Tillatt ett
dem i förstahör hand typiska hobbyverksamheter fotografering ochsom

Också mångafrimärkshantering. andra verksamheter det slagetär t.ex.av -
konstnärs-, författar- och uppfinnarverksamhet de förstöverskottatt ger-

år, någonsinefter antal de det. De bedrivs ofta inte underett görom
Sådanakommersiella former. verksamheter därmedkommer inte att anses

sådananäringsverksamhet. Nystartande försvåras.verksamheter kansom av
frågaDet kan dock i verksamheter dettasättas slag, kanskeom av som

något årbara enstaka överskott, skall understödjas via skattelagstift-ger
ningen. Om verksamhet konstnärligt värdefull kant.ex.man anser en vara

frånden fårstöd samhället Räntan nedlagt kapital försätt.annat
övrigt alltid dras av.

Det händer dock verksamhet efterhandslagatt nyssnämnten av
dåutvecklas till bli vinstgivande. Den kan kommaatt att anses som

näringsverksamhet sådantoch beskattas. Den skattskyldige i fallhar ett
redan enligt nuvarande punkt 18 anvisningarnaregler b till 29 § KLav

viss till avdrag i efterhand för utgifterrätt uppkommit i verksam-en som
heten innan fården klassificerats rörelse. Avdraget utgifter undersom avse
startåret året före.och

Det troligt denär skisserade höjningen tröskeln föratt ovan av
begreppet näringsverksamhet kommer medföra inkomsteratt att som
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borde beskattas inte kommer bli det, inteatt andra förändringar görs.om
Vad skall med frångöra överskottet verksamhetman inte uppfylleren som
de kravennya

För kunna besvara frågadennaatt det frågeställ-lämpligtär vidgaatt
ningen och analysera vad detatt är iblandgör betydandeatt t.0.m.som
inkomster kan falla utanför nuvarande inkomstskattesystem.

innehållerKL ingen allmän definition vad skattepliktigärav som
inkomst. I 19 § finns uppräkning vad inte skallen av som anses som
skattepliktig inkomst. förhållandetDet inkomst inte undantagenatt ären
där innebär emellertid inte automatiskt den skattepliktig. Föräratt att
kunna måstebeskattas inkomsten dessutom kunna hänföras till en
förvärvskälla någotinom de inkomstslagen. Eftersom KL inteav sex
innehåller något restinkomstslag, dit inkomst kan hänföras denen om
inte någonhör till förvärvskälla i inkomstslag, kan inkomstannat en
komma falla inkomstslagenmellanatt och inte beskattas.

Nar inkomstskattesystemett utformasnytt bör det sådantnu ske ett
sätt problem det beskrivnaatt inte kan uppkomma. Desom övergripan-nu
de syftena med reformen rättvist skattesystemett och breddadom mera en
skattebas förtalar detta. En inkomst skall inte kunna falla utanför systemet

grund teknikaliteter. Vi har i bakgrund häravav i avsnitt 27.5mot
föreslagit utvidgning inkomstslaget tjänst. Här dåkanen beskattaav man

fråninkomster hästsport intet.ex. näringsverksamhet,ansettssom som
fritidsfiske, hemslöjd, husdjursförsäljning och liknande. Till inkomst av
tjänst hänförs redan i gällande delrätt restintäkter, dels frånintäkteren
tillfälliga verksamheter och uppdrag, dels enligt praxis vissa oklara intäkter

RÅt.ex. hittelön, 1964 Fi 198.
Att höja tröskeln för näringsverksamhet troligenär den framkom-mest

liga vägen lösa de problem följeratt gränsdragningen mellan hobbysom av
och rörelse. Man torde med denna lösning kunna förhindra kvittning av
underskott i flertalet tveksamma fall. Om samtidigt införman ett
restinkomstslag kan beskatta flertalet fall i undgårdagman beskattn-som
ing. Det behövs inga omfattande särregler tynger systemet.som

34.3.3 Speciallösningar

Tidigare utredningar har awisat generella lösningar problemet
hobby-rörelse. Svagheten med generella lösningar är det kan finnasatt viss
risk för seriösa näringsidkareatt kan drabbas och oseriösaatt kanpersoner
undgå skatt antingen inkomster inteatt rätteligen beskattasgenom eller

obehöriga underskottsavdragatt tillåtsgenom minska den skattepliktiga
inkomsten. I de allra flesta fallen det lättär vinstsyfteatt avgöra om
föreligger. Arten, inriktningen och omfattningen verksamheten ärav
betydelsefulla faktorer. Den skattskyldiges anknytning till verksamheten,
hans erfarenheter den och hans ekonomiska beroendeav den ocksåharav
betydelse för helhetsbilden. En bedömning efter dessa faktorer i deger
flesta fall klar bild näringsverksamhet föreliggeren av eller inte.om Det

sådanai fallar när verksamheten också kan bedrivas för nöjes skull som
tvekan uppstå.kan Det vidareär i första hand avdragssidan ärsom

10-RINK3
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delvis finansierakvitta underskottmöjlighetenintressant, dvs. att attgenom
hobby.en

jämsides medsig särskilt därigenomutmärkerIravsporten att
finnsskatteminskande avdragfinansiera hobby medmöjligheten att en

får det iblir vinstgivande. Detverksamhetenmöjligheten antas attatt
drivkraftenmånga vinster bakomutsikterna tillfall ärär stora som

från hållmånga år olika kritiseratsI harhästsporten. att travsporten
Från skattemyndigheternaskattebestämmelserna.subventioneras genom

hästägarhåll påtalatsfrån orättvis, oklar ochpraxisharoch ärattäven
Från viktsärskilt pekat denhästägarna harinkonsekvent. stora somman

fästs vid antalet hästar.
speciallösning föranledning hästsport.därförDet finns övervägaatt en

låta sådan förvärvskälla inomalltid bildaverksamhetMan kunde en egen
fåfrån därmed drasUnderskott hästsport skulleaktiv näringsverksamhet.

sådan kundefrån Underskottetverksamhet.överskottendast av annanav
Definitivutnyttjas framtida överskott.i tiden förföras fram att mot

Detta beträffandeinkomst.inte drasförlust skulle mot annanav
vinstgivande maskeratsNär det gäller verksamhet,avdragsrätten. somen

frånutgår gällande praxis i huvudsak antaletskattepliktig hobbytill inteen
föreligger bordebedömningen näringsverksamhetVidhästar. om

betydelse. En hästsportverksamhetstorlek haintäkternas större som gav
sådan.skulle alltidbetydande överskott anses som

intäktssidan finnsenbart När det gällerDetta förslag gäller hästsporten.
några borde reglerasandra verksamheterdet knappast motsvar-som

radunderskottssidan finns det däremotNär det gällerande sätt. en
båtuthyrning, där kvitta underskottverksamheter, rätten att mott.ex.som

låtafråga.i Problemet kunde lösasverksamhet kan sättas attgenomannan
inomsärskild förvärvskällauppräknade verksamheter bildavissa i lagen

näringsverksamhet.
despeciallösningar dock aldrig lösaMed kan än värstaannatman

skattskyldi uppfinningsrikedomErfarenheten visar de närattavarterna.
outsinlig. Enavdragsverksamheterhittadet gäller är närmastatt nya

Specialregler för mängdlagstiftning kompletteras.skulle snart enny
ocksåstår reformen övergripandedirekt i strid med den för helaolika fall
förenkling.principen om

vinstsyfterekvisitetSlopande34.3.4 av

självständighetrörelserekvisiten varaktighet, ochnuvarandedeAv tre
svårhanterligt vid tillämp-vinstsyftet detdetvinstsyfte är ärär som som

två Vinstsyftetrekvisiten i regel lätta konstatera.ningen. De andra är att
får skattskyldigessvårhanterligt antaganden deneftersom göraär omman

till har bedömts saknarättspraxis detta lettI hartankar. t.ex. att en person
oberoendeeftersom ekonomisktviss verksamhet, hanvinstsyfte med varen

frånnäringsidkaren denskiljaden. Vinstsyftet detär antas somsomav
Näringsidkaren ställa kravdriver verksamhet hobby. antassomsamma

åtminstone bidrag tillsikt skall honomverksamheten ettatt ge
verksamhetensokänslig förförsörjningen. Hobbyutövaren antas vara
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ekonomiska resultat. Vinstsyfte dock svårtolkatär opraktiskt ochett
begrepp. Det därför bra helt begreppetövergav vinstsyftevore om man

rekvisit för näringsverksamhet. Den påstårsom hans verksamhetattsom
bör betraktas näringsverksamhet bör bli trodd förutsättningarnasom om
i övrigt uppfyllda.är Var och yrkesmässigt driver verksamheten som av
ekonomisk såledesskall betraktasart näringsidkare.som

Vad dåinnebär det bort begreppet vinstsyftetar rekvisitom man som
för näringsverksamhet, dvs. slåri stället fast varje ekonomiskom man att
verksamhet inte helt obetydliga intäkter näringsverksamhet.som utgörger
En första effekt blir flertalet svårbedömdai dagatt fall kommer att
bedömas näringsverksamhet, vilket förenkling.som utgör I övriga fallen
blir någondet inte skillnad. Den livsmedelsaffärstartar ellersom en
mekanisk verkstad kommer fortfarande få verksamheten bedömdatt som
rörelse. Den stickaroch och aldrig eller någotaldrignästan säljersom syr
kommer fortfarande hamna utanför, liksomatt den hundägare ellersom en
några gånger säljer valpar.

Inom område,ett är särskilt intresse i dettasom sammanhang,av
nämligen hästsporten, innebär det denävenatt endastäger hästsom en
blir betraktad näringsidkare intäkterna inte heltsom obetydliga.ärom
Också kulturarbetaren skulle näringsidkare verksamhetenanses som om
alstrat inkomster.

En effekt detta förslag blir dock verksamheterav att uppenbarligensom
hobbykaraktärär kan förvandlas till näringsverksamhetav någraefter

intäkter.enstaka Den föreslagna konstruktionen leder till i flertaletatt man
fall skall näringsverksamhet föreligga det finnsanse intäkter. I de fallom
det inte uppståttännu intäkter i verksamheten ändåskall den anses som
sådan det i övrigt klartär detom är yrkesmässigtatt bedrivenen
verksamhet ekonomisk Risken såledesnatur. inteav är för riktigastor att
näringar skall falla utanför. Risken är vissa verksamheter,attsnarare som
har starka hobbyinslag kommer näringsverksamhetatt ochanses som
därmed åtnjutandekomma i de fördelaktiga skattereglerav gäller försom

sådan. Frågan är skallen denna effektom acceptera medman öppna ögon
eller skall minska möjligheterna tjänaom man skattemässigtatt
bedömningen. Om härvidlag granskarman skulletravsporten finna attman
många i dag har endast travhästsom förslageten skullegenom
trawerksamheten frånändrad hobby till näringsverksamhet och därmed

till kvittningrätt underskott, driverav aktiv näringsverk-om man annan
Ensamhet. inte ovanlig kombination är den har ocksåatt hästsom en

har jordbruk.ett
Anser det olämpligtatt är underskottman fåratt detta slag kvittasav

inkomstmot kunde bort möjlighetenannan ta låtaman vissaattgenom
slags verksamheter, båtuthyrningt.ex. travsport och bilda särskilda
förvärvskällor. Underskottet skulle därmed inte kvittas mot annan
verksamhet. Räntekostnader fick givetvis då sådanaundantas alltid är
avdragsgilla med vissa begränsningar. Denna lösning skulle därför komma

lidaatt svagheter denav samma harsom under 34.3.3.som angetts ovan



1989:33SOUnäringsverksamhet148 Grânsdragningen hobby ochmellan

mångaså special-medkompletterasvinstsyfte skulleEn lösning utan
förenkling.inte blevregler denatt en

Kvittningsförbud34.3.5

avdragssidan,effektivhelt ärEn lösning dessutom attenkel ärsom
behålla strikta förvärvskälle-dennäringsverksamhetinom inkomstslaget

definitivtochinom absolutvi i dag rörelse och haindelning har ett
olika förvärvskällor.överskottkvittningsförbud mellan underskott och av

ordning.nuvarandebli förenkling jämfört medlösningen skulle klarDen en
minska iskulleoch näringsverksamhetGränsdragningen mellan hobby

underskottsverksam-i dag justDe vanligaste gränsfallenbetydelse. är
inte behöva beaktasunderskott skulleEn hobbyrörelseheter. gettsom

kvittasskattemyndigheten. Underskottet skulle bara ettmot senareav
Endast i det fall verksamheteni verksamhet.överskott gersenaresamma

under-tillbaka ochskattemyndigheten behöva prövaskulleöverskott
skottet.

fångasåledes hobbyliknandedeallaMed denna lösning skulle uppman
med sina underskott.dag skattesystemeti belastarverksamheter som

i nuvarandeobeskattade inkomsterdvs. problemet medIntäktsproblemet,
höjt näringsverk-Liksom vid lösningen medinte lösa.skulle ettsystem man

emellertid lösa det problemetkan görasamhetsbegrepp att ettgenomman
34.3.2.se undertill restinkomstslaginkomstslagen ovanav

Även Kvittningsförbudetemellertid sina nackdelar.lösning hardenna
kringgås så En med flera verksam-intäkter blir skattefria.kan att person

redovisa intäkter inomolika förvärvskällor, kanbildarheter, ensom
ändå dit.egentligen inte hörunderskott, deförvärvskälla atttrotsgersom

seriöst nyföretagande.hämmande förLösningen skulle vara

Sammanfattning34.4

Lösningensina svagheter.skisserats har allaDe lösningar har ovansom
påfallande det förhindraineffektiv gällermed specialregler när attär att

får En lösningiunderskottsverksamheter avdrag skattesystemet. utannya
uppnår desamtidigt dockvinstsyfte svaghetlider attsamma som manav

med skärptDen skisserade lösningeninkomster beskattas.flesta ett
restinkomstslagkombinerat med ärnäringsverksamhetsbegrepp ett

både kvittninginkomster ocheffektiv det gällervisserligen helt när av
besvärliga gränsdragningar.medför med nödvändighetdenunderskott men

Ett kvittningsförbudförenkling regelsystemet.Lösningen medför ingen av
måstebåde deneffektiv och enkelvisserligen lösning ärär mensomen

föreslås frågahåll indelningitill vadawisas med hänsyn annat omsom
avdrag för underskott.i och förvärvskällorinkomstslag samt om

åstadkommaövergripande syftena skattereformen bl.a.De med är att
med ochrättvist enkelt skattesystem lägre skattesatserochett enmera

för tillfredställ-Man nödgasbreddad skattebas. här konstatera att att en
gränsdragningen mellanihop medande lösning de problem hörsom
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får kravetsläpparörelsenäringsverksamhethobby och enman
jämförtnäringsverksamhetsbegreppetdet höjdaförenkling. Lösningen med

vår demening den bästaenligtmed nuvarande rörelsebegrepp är somav
någon dockförenklingskisserats. Den medför visserligen intehär har men

samtidigthobbyverksamheterrättvis beskattning somaven mera
skattebasen breddas.
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socialavgifter35 Uttag av

Inledning35.1

utgår socialavgifter enligtförsäkringenden allmännaFör finansiering av
två arbetsgivar-SAL. Dessa slag,socialavgifter,1981:691 ärlagen avom

arbetsgivare ochhuvudsakligenbetalasegenavgifter, ochavgifter och av
egenföretagare.

falli vissaarbetsgivare och ävenArbetsgivaravgifter, upp-enensom
skattepliktigadelön ochdenbetala, beräknasdragsgivare skall

naturaförmåner anställda.tillutgessom
rörelse ochinkomstdem harfrämstEgenavgifter betalas avav som

avgifterberäkningen dessagrund förjordbruksfastighet. Tillinkomst avav
statlig inkomstskatt.taxeringen tillläggs

området arrendeinkomster ochfalleravgiftspliktigaUtanför det
passivas.k.från upplåtelser awerkningsrätter och andrainkomster av

fråninkomsterUtanför fallerjordbruksinkomster. ävenrörelse- och
pensionsförmåner försäkringsersättninochfastighetsförvaltning liksom gar.

någonbeläggas medförvärvsinkomster skallVårt allaförslag innebär att
ochersättning för utfört arbeteallsocialavgifter. Med dettatyp avsesav

utgå dåsocialavgifter skallFullanäringsverksamhet.all inkomst av
inkomstenförmånsgrundande. fallfråga I andra beläggsiinkomsten är

socialavgifterna.skattedelenmotsvarande den s.k.grundavgiftmed aven
utgår avgifter.följandeFör närvarande

Arbetsgivaravgifter Egenavgifter

9,6010,10Sjukförsäkringsavgift
9,459,45Folkpensionsavgift

11,0011,00Tilläggspensionsavgift
0,500,50Delpensionsavgift
2,202,20Barnomsorgsavgift
0,900,90Arbetsskadeavgift
0,200,35Arbetarskyddsavgift
-2,16Arbetsmarknadsavgift

0,27Vuxenutbildningsavgift —
0,20Lönegarantiavgift -

0,340,34löneavgiftAllmän
34,1937,47Summa
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För 1989 beräknas uppgåsocialavgifterna till 195 miljarder kr.,ca varav
188 miljarder ikr. arbetsgivaravgifter 7,5och miljarder kr. ica ca egenav-

gifter.

35.2 Nuvarande regler

35.2.1 Egenavgifter

Egenavgifter skall betalas den försäkradär enligt lagen allmänav som om
försäkring, AFL, och har inkomst förvärvsarbete iannatav som avses
3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § lag. Försäkrade i huvudsakär svenskasamma
medborgare och svenska medborgareutan att bosattapersoner ärsom vara
här i riket.

Egenavgifter från årskall betalas det den försäkrade årfyller 16 till och
år dåmed för det år.den försäkrade fyller 65

åliggerI normalfallet det den försäkrade betala fulla egenavgifter.att
Detta gäller den brukar jordbruksfastighet eller bedriver rörelsesom en en
och utfört åarbete. Den andraeget sidan varit s.k. passivsom som
brukare, exempelvis delägare i brukad jordbruksfastighet inteen en som

någotsjälv utfört arbete, betalar de avgifter knyter till beräkningensom an
pensionsgrundande inkomst.av
Den utför arbete hyreshus eller haft inkomsteget arbetesom egetav

från rörelse eller fastighet i utlandet betalar endast de sjukpenninggrun-
dande avgifterna.

Enligt 3 kap. 4 § SAL tvåanvänds underlag för beräkna egenavgif-att
Underlaget för debitering folkpensionsavgift,ter. tilläggspensionsavgift,av

delpensionsavgift den allmänna löneavgiftensamt inkomstutgörs av av
förvärvsarbete enligt 11annat kap. 3 § AFL. Detta inkomstbegrepp

sådanaomfattar inkomster grundar till tilläggspensionrätt och utgörsom
underlag för beräkning pensionsgrundande inkomst.av

Underlaget för debitering de övriga avgifterna, dvs. sjukförsäkrings-av
avgift, barnomsorgsavgift, arbetsskadeavgift arbetarskyddsavgift,samt

inkomstutgörs förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 § AFL,annat dvsav av
inkomster kan ligga till grund för beräkning sjukpenninggrundandesom av
inkomst. Detta inkomstbegrepp till frånbygger, skillnad det i 11 kap. 3 §
AFL, uppskattning framtida inkomster arbete.en egetav av

Även i övrigt finns vissa skillnader mellan begreppen. Inkomst av annan
fastighet, exempelvis förvaltning sålundahyreshus, kan iett tillav motsats
vad gäller vid beräkning pensionsgrundande inkomstsom beaktas vidav
bestämmandet den sjukpenninggrundande inkomsten. Detta förutsätterav
dock inkomsten frånhärröratt arbete vid förvaltningeneget eller skötseln

fastigheten och frågadet inteatt är kapitalförvaltning.av om ren
avgiftsunderlagVid bestämmande frånskall bortses sjukpenning ochav

liknande förmåner. sjukpenning och motsvarande ersättning dockär
pensionsgrundande måni den ersättningen träder i stället för inkomst av

förvärvsarbete enligtannat 11 kap. 3 § AFL.
Rätt till tilläggspension grundas inkomst förvärvsarbete. Med dettaav
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förstås inkomst anställning inkomstoch förvärvsarbete. Iannatav av
begreppet inkomst anställning främst löneinkomster naturaför-ochav ryms
måner. Begreppet det skatterättsliga begreppet inkomstär snävare än av

såsomtjänst. Om inkomst pensionsgrundande inkomst anställningären av
åligger det arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter.att

Till inkomst förvärvsarbete hänförs främst inkomst ihärannatav av
riket bedriven rörelse och inkomst här belägen jordbruksfastighetav som
brukas den försäkrade.av

Avgörande för bedömningen den försäkrade skall erläggaom egenav-
såvittgifter inkomst jordbruksfastighetgäller fastigheten brukats.är av om

så utgårHar fulla avgifter förskett den utfört arbete ochäven egetsom
pensionsförmånsrelateradeendast de avgifterna för den bedömtssom som

någonpassiv brukare. Passivt brukande föreligga delägarenäranses annan
varit aktiv brukare eller fastigheten brukatsnär sättannat genom
ställföreträdare.

utgår någraHar brukande inte inteskett heller avgifter.
fåttVid tillämpningen har begreppet brukande vid tolkning. Tillen

inkomst jordbruksfastighet hänförs exempelvis arrendeinkomster,av
från upplåtelseinkomster rotpostförsäljningar, ersättning för tillrättav

skog, grustäkt och till jakt fiskeoch hyra förrätt uthyrdsamtav av
lägenhet. Den inkomster förutsätter dock ingen eller ringatypen av
arbetsinsats inkomsten.den uppbär Om den försäkrade endast haftav som
sådana inkomster jordbruksfastigheten, eller endast haft redovisaattav

såledesresultatregleringsposter eller värde inte självochvaruuttag,av
frågabrukat fastigheten intedet inkomst förvärvsarbete.är annatom av

Läget då åtnjuteri själva detsammaverket försäkrad inkomstär som en
Sådanfastighet exempelvis hyreshus. inkomst skall grundettav annan -

den i huvudsak förmögenhetsavkastning inteäratt attav anse som vara
pensionsgrundande.

framgårI regel det jordbruksbilagan i deklarationen fastighetenav om
framgårbrukats. Vid bedömningen följer förarbetenaman som av- -

mycket schablonartade En jordbruksfastighetregler. i regel brukadanses
försåldaersättningar för utfört arbete, produkter eller inkomstom av egen

avverkning skog redovisas inkomst jordbruksfastigheten,av som av
Motsvarande frågabedömningar i rörelse skallgörs haom en anses

bedrivits.
Tidigare gällde det kunde bedömas fastigheten brukatsatt attom av

den försäkrade innebar detta all inkomst alltsåskulle medräknas,att även
frånarrendeinkomster, inkomster försäljning awerkningsrätter ochav

liknande inkomster eventuellt hade blandat sig med normalasom
brukandeinkomster. Praxis hade utvecklats dithän mycketatt t.o.m.
begränsade intäkter jordbrukaren hade haft vid försäljningsom av

frånprodukter fastigheten tillräckligt för fastigheten skulleattvar anses
brukad den försäkrade. såAlla inkomster kom sätt utgöraav att
inkomst förvärvsarbete därmedoch underlag för beräkningannat utgöraav

egenavgifter.av
Problemen med den s.k. smittoeffekten föranledde lagändring prop.en

198687:140, SFS fråga1987:1035 med tillämpning i pensionsgrun-om
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Ändringenfråndande inkomst 1988. innebär jordbruksfastighet skallatt en
brukad den försäkrade intäkternaendast egenverksamhetanses av om av

fastigheten överstiger 15 000 kr.
Sedan det väl avgjorts jordbruksfastighet har brukats ellerom en om en

återstårrörelse har bedrivits den försäkrade själv deltagit iavgöraatt om
arbetet inkomstenoch den bakgrunden sjukpenninggrundandeäven ärmot
och inte bara pensionsgrundande. När jordbruksfastighet ägsen gemen-

någonflera och endast dem aktivt deltar i fastighetenssamt av personer av
drift tillämpningenhar vid ofta den aktive delägaren brukatansett attman
fastigheten för den passive delägarens räkning. Den passive delägaren eller

påförasbrukaren har därvid kommit de avgifter knyter till denatt som an
pensionsgrundande inkomsten förvärvsarbete. Han däremotharannatav

påförtsinte de avgifter hänför sig till den sjukpenninggrundadesom
någotinkomsten eftersom han inte utfört arbete.eget

35.2.2 Arbetsgivaravgifter

På åretvad arbetsgivare utgivit under ilönsumman av en som pengar
naturaförmånereller skattepliktiga skall han betala arbetsgivaravgifter.

Med lön likställs de bidrag arbetsgivare lämnar till vinstandelsstif-en en
telse. Detta bidrag pensionsgrundande förär arbetstagaren intemen
sjukpenninggrundande. utgårSjukförsäkringsavgift och arbetsskadeavgift
inte detta underlag.

När avgiftsunderlaget frånbestäms skall bortses bl.a. ersättning till en
årets ingång år.vid 65arbetstagare fylltsom

Vid rättstillämpningen har bestämmelserna avgiftsunderlag givitom
tvåtillupphov huvudproblem. Det främsta problemet arbetstagar-avser
Detbegreppet. andra problemet skillnaden mellan vad utgöravser som

skattepliktig inkomst vadoch skall medräknas i arbetsgivarenssom
avgiftsunderlag.

Gränsdragningen mellan arbetstagare och självständig företagareen en
sker helhetsbedömning samtliga omständigheter inumera genom en av

innehålletvarje enskilt fall, varvid inte tillhänsyn endast i avtalet mellantas
till omständigheter omedelbaräven anknytning till dettaparterna utan utan

avtal.
lagstiftningAll omedelbart intresse bygger detav mera numera

civilrättsliga arbetstagarbegreppet. För självständigeden företagaren detär
skatterättsliga rörelsebegreppet vägledande.

fråga långvariga.Tvisterna i talrikadenna och oftaär
fråganDen andra gäller sambandet mellan taxeringen avgiftsunder-och

Även förhållandelaget. arbetsgivare arbetsgivarehan i tillärvet attom en
ändådetarbetstagare kan osäkert han skall medräkna tillallen vara om

arbetstagaren ersättning avgiftsunderlaget.utgiven i
Förhållandet frånkan belysas med avgörande regeringsrättenett som

RÅ Frånexempel, 1986 ref 21. lön skall avskiljas kostnads-bl.a.
ersättningar, exempelvis och traktamentsersättningar. I förarbetenarese-
finns mycket uppmärksammat uttalande innebörd kostnads-ett attav

någonersättningar inte skulle grunda pensionsrätt ersättningarnaäven om
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såhade de innefattade löneförmån.förtäcktawägts ävenatt en
I rättsfallet hade bolag utgivit traktamentsersättningar enligtett

kollektivavtal. Beräkningsgrunderna hade dock varit vadängynnsammare
följde RSV:s föreskrifter Dettanormalbelopp. skillnadsbeloppsom av om

ville RFV hänföra till avgiftsunderlaget för beräkning arbetsgivarav-av
gifter. frågaEftersom verkligen ersättning funktionhadevar om en som

traktamente såoch med hänvisning till förarbetena beloppetskulleav
enligt regeringsrätten inte grunda avgiftsplikt för bolaget.

Vid skatterättslig prövning hade arbetstagarna haft redovisaatten
traktamentsersättningen intäkt medan inte i undan-änannatsom man
tagsfall kunnat medräkna avdrag med högre beloppatt än svaratsom

RSV:s normalbelopp.mot
Då något förvärvssyfte inte föreligger avgiftsplikt inte inträda.anses

uppstårLikväl skatteplikt för frågaDet härär närmastmottagaren. om
ersättningar idrotts- och ideellaandra föreningar utgivit till sina funk-som

någon måntionärer. I gäller det ersättningar till de aktiva idrotts-även
männen.

På områdedetta frånfinns flertal avgöranden regeringsråtten. Vadett
regeringsrätten förefaller ha tagit fasta den grundläggande förutsätt-är
ningen Frågaför avgiftsplikt. skall ha varit inkomst förvärvsarbete.om av
Hobbybetonat arbete och arbete skett förvärvssyfte ochutan utansom

erhållatanke ökat underlag för pension ihar del fall bedömtsatt en
inte inkomst Någonförvärvsarbete.utgöra avgiftsplikt för utgivarenav
kunde därför inte uppkomma. Däremot har ersättningarna naturligtvis varit
skattepliktiga hos under inkomst tjänst.mottagaren av

På frågapunkt rättsläget oklart. Det förmånerär härären om som
måhända inte kan hänföras till naturaförmån.varken lön eller Som

har angivitsexempel arbetstagares förvärv egendom till underprisen av
från arbetsgivaren.

överväganden35.3

Den ursprungliga ordningen med klart samband mellan socialförsäk-ett
ringsavgifter förmåneroch har Avgifterna har efter handtunnats ut.

fåttalltmer karaktär skatt. I betänkande, Sfu 198586:2, anförettav
socialförsäkringsutskottet bl.a. den bristande överensstämmelsenatt

förmånermellan avgifter och har sin grund i denbl.a. allmänna försäk-
ringens solidariska och obligatoriska karaktär och de olika försäkrings-att

bör betraktas sammanhängande socialförsäk-ettgrenarna som grenar av
ringssystem.

Såvitt gäller arbetsgivaravgifterna krävs inte heller dessa faktiskt haratt
förmånernabetalats för utgå.skall För vissa arbetsgivaravgifteratt gäller

vidare någotde inte har direkt förmånersamband medatt de kansom
utgå. När det tvågäller egenavgifter finns dock i fall direkt sambandett

förmånmellan avgift. Enoch försäkrad för vilken sjukförsäkringen gäller
med karenstid betalar exempelvis sjukförsäkringsavgift efter lägreen

En egenföretagare inte betalat sinprocentsats. tilläggspensionsavgiftsom
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året.tillgodoräknas inte pensionspoäng för
Även i förarbetena till lagen socialavgifter markeras det bristandeom

förmån.avgiftsambandet mellan och Före 1982 gällde exempelvis vidatt
beräkningen arbetsgivaravgifter inte tillhänsyn skulle den deltasav av
arbetstagarens efter basbeloppsavdrag 7,5lön basbelopp.överstegettsom

När denna begränsningsregel för arbetsgivaren bort i samband medtogs
SAL infördes konstaterade departementschefen följandebl prop.att a

198081:178, 65: Syftet med basbelopps- och maximeringsreglernas.
åtskilligaliksom med andra begränsningar i avgiftssystemet varithar att

uppnå förmåneravgifteröverensstämmelse mellan och eller i fallvart att
upprätthålla visst samband mellan dem. Denna princip emellertidharett

områden,efter hand övergivits övriga sjukförsäkringen, folkpen-t.ex.
vidhålls frågasioneringen delpensionsförsäkringen,och och ibaranumera

förmåner upprätthållsATP. Sambandet mellan avgifter och inom ATPom
till priset betungande uppgiftslämnade administrativaochett storaav

också framhållasinsatser. Det bör avgifteröverensstämmelsen mellanatt
förmåneroch inom ATP endast principiell.är

Vår principiella inställning all arbetsersättning inkomstär och allatt av
så långt någonnäringsverksamhet, detta möjligt, bör beläggas medär typ

socialavgifter. Med tanke det samband allt föreliggertrotsav som
socialförsäkringsförmånermellan socialavgifteroch bör emellertid endast

förmånsgrundandede inkomster och ersättningar blir i socialförsäk-som
Övrigaringssystemet beläggas med fulla avgifter. inkomster och ersätt-

ningar bör beläggas med grundavgift motsvarande skattedelenen av
socialavgifterna, dvs. den del avgifterna inte ökademotsvarasav som av
förmåner vid inkomstökning.en

I utsträckning det nödvändigt schablonmässigär görastor att en
uppskattning denna skattedel. Avgiftssatsen bör bestämmas ettav
sådant påverkasden automatiskt framtida förändringar isätt deatt av
enskilda avgiftssatserna. Av enkelhetsskäl grundavgiftcnbör densam-vara

för arbetsgivare utgåroch för egenföretagare. Endast de avgifterma som
för egenföretagare därför inkluderasbör i grundavgiften.

För folkpensionsavgift, barnomsorgsavgift och arbetarskyddsavgift finns
förmåninget samband mellan och avgift dessa avgifteroch därför iär

ekonomisk mening betrakta skatt i sin Dessahelhet. avgifter böratt som
Övrigautgådärför för någonalla förvärvsinkomster. egenavgifter har typ

förmånernasamband med mångasambandet ofullständigt iärav men
avseenden, sjukförsäkringsavgiften finansieraratt ävenex. genom
sjukvård och föräldrapenning för förvärvsarbetande och attgenom

utgårtilläggspensionallmän inte för inkomster 7,5 basbelopputöver samt
lågendast pensionstillskott vid ATP. I nationalekonomiskaersätter analyser

frågadenna används ibland schablonen hälften övriga socialav-attav av
gifter Mot föreslåsskatt. denna bakgrund hälften övrigaattses som av

ingåregenavgifter i grundavgiften. Med gällande avgiftssatser och mednu
vårtbeaktande förslag i kap. 4 slopande den allmänna löneavgif-av om av

och sänkning folkpensionsavgiften leder detta tillten grundavgiftav en om
%.22,51
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leder tillavgiftsbeläggasbörVår förvärvsinkomsterallainställning att
år65fylltåldersgränserna. För arbetstagarefrågaiförändringar somom

utgå ochinkomstereftersomgrundavgift börendastmedför detta att
endastpensionsgrundande och ärintekategori ärför dennaersättningar

börnäringsverksamhetFör inkomstersjukpenninggrundande.begränsat av
år då fyllerutgå efter detgrundavgiftendastmotsvarande personensätt

år.65
utgåföreslås avgifterÄven år För dessa16 berörs.underde ärsom
förgällerdagens reglerenligtvilketför ar-sätt vuxna,somsamma

år. Det här16 bör nämnasunder attnäringsidkareinte förbetstagare men
iinkomterredovisa sinaår16 i kommerskattskyldiga under attflertalet

endastvilket innebärnäringsverksamhet, atti aktivintepassiv och
utgår.grundavgift

nuvarande reglervidavlidit betalasår egenföretagareFör det en
Pensionsgrundande inkomsttilläggspensionsavgift.samtliga avgifter utom

förvärvatssåvitt inkomstifrågasättas gällerRegeln kaninte.beräknas som
ochavlidnesdenDödsfallsåret taxeringskerdödsfallet. gemensamtföre av

avgifterfullalämpligtinteoch det kan att ta utinkomsterdödsboets anses
bakgrundMot dennapensionsgrundande.inteinkomsterna äreftersom

dödsfallsåret dödsbo.liksomunderinkomsterförgrundavgift avbör uttas
avgiftsbeläggasförvärvsinkomster skallallaprincipenDen allmänna att

därförundantassådana ersättningar atttillleder vidare att som nu
ersättningarnågot förvärvssyfte,hafthainte somansettsmottagaren

funktioninte haftersättningararbetsgivare ochutbetalats än somav annan
anställdförmåner tillkommitkostnadsersättning liksom ensomav

från blirarbetsgivarenunderprisegendom tillköpexempelvis avgenom
avgiftspliktiga.

Även avgiftsbeläggning. Härberörsförvärvsinkomstertillfälliga avsesav
tjänst.inkomstredovisas underskallsådana tillfälliga inkomster avsom

kunskapstävlingarfrån fiske- ellerfråga priserhittelön,Det kan omvara
skattepliktigaHitreklamtävlingar. hörfrån ävendeltagande ivinstereller
utvidgningvårt vissförslagfrån enligthobbyverksamhet avinkomster om

utfört arbete.ersättningar förAlla dessatjänst.inkomstslaget avser
uppdragstagarförhållande föreliggerinte utgörnågot beroendeNär

vilketförvärvsarbeteinkomstersättningartillfälliga annatdenna avtyp av
utgå.egenavgifterförmåner därmed börochger

förhållandesådant börhärledasmån kaninkomsten ettI den ur
arbetsgivaravgifter.betalauppdragsgivarenemellertid

få det gällergrundavgiften komma närtordebetydelse attStörst
ingår ersättningarI detta begreppnäringsverksamhet.passivinkomst av

uppdelningtaxeringenVidavgiftsfria. görsdagens reglerenligt är ensom
föravsnitt 9.2. Avgörandeenligtpassivaktiv elleri förvärvskällor naturav

Denarbetsinsatsen.denomfattningengränsdragningen är egnaav
Hänförsstyrande.bli ersätt-taxeringenvidbedömning görs avsessom

utgår egenavgifter. Ansesnäringsverksamhetaktivinkomstningen till av
grundavgiftskallfråga näringsverksamhetpassivinkomstdet avomvara

utgå.
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Inte heller bör uppskjutna arbetsersättningar undgå beläggas medatt
grundavgift. Här pensionsförmåner och utbetalningar grundavses av
pensionsförsäkringar. Beträffande dessa hänvisas till avsnitt.separata
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Övriga frågor36

existensminimum36.1 Reglerna om

Vårt vidförslag: avdrag grund existensminimum denReglerna extra avom
taxeringen avskaffas.preliminära beskattningen och vid

Nuvarande ordning och kritiken denna36.1.1 mot

50 anvisningarna till 50 § KL finns reglerI § 2 och punkt 1 attommom. av
vid taxeringensärskilt avdrag grundavdraget kan medgesutöverett om- -

för skattskyldiges familjensinkomsten efter inte till den ochskatt räcker
förhållandeDetta dock endast dettaförsörjning existensminimum. gäller om

arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet,beror nedsatt stor
jämförlig omständighet. Om förutsätt-försörjningsbörda eller därmedannan

tillenligt § anvisningarnaningarna för avdrag föreligger kan detta 41 och
vid preliminär jämkning41 § UBL beaktas redan skattuttaget av genom av

kvarståendenågotdenna med andra förutsättningar vidoch uttag av- -
15 utsökningsbalkenBeräkningen existensminimum ligger enligt kap.skatt. av

förbehållsbeloppockså vid införsel.till grund för beräkning av
såvitt prelimi-avdrag vid taxeringen och jämkningReglerna har gäller av-

framförts iför kritik i flera avseenden. Kritiken har bl.a.skattnär utsatts-
198384:50,SkUsamband med riksdagen begärt reglernaöversynatt en av

betänkandet SOU 1983:14rskr. 395, Familjeekonomiska kommittén iav
från iBarn i revisionsrapport riksrevisionsverket och beslutkostar etten...,

utvärdering Riksrevisionsverket uttaladeJO avseende reglerna. attav en av
för preliminär avskaffas,skäl talade för existensminimireglerna skattstarka att

något också i remissytt-tillstyrkts riksskatteverket och socialstyrelsensom av
randen över rapporten.

Kritiken riktats förutsättningarna för tillämpning reglerna,har bl.a. mot av
uppnåsvårigheternaoklarheten i samspelet med socialbidrag och att

vid preliminäröverensstämmelse mellan jämkningen skatt ochuttag av
beräkningen avdrag vid taxeringen. I del de fallstor ett tusenparav en av -
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året där jämkning kvarståendeskett har denna lett till skatt grundom -
avdraget eller bestämts tillvägrats lägreatt belopp vid taxeringen.av

Vår36.1.2 bedömning

De undersökningar har skett vid handensystemet attsom systemetav ger
med avdrag vid taxeringen och den därtill knutna möjligheten till jämkning

den preliminära skatten behäftadär med allvarliga brister, detav som
knappast möjligt undanröja.är Reglerna i ocksådetta hänseende tillämpasatt
i litetmycket antal fall vid dåett preliminär skatt och leder oftauttaget av

kvarståendetill skatt uppkommer. Härtillatt kommer tillämpningatt en av
reglerna ofta kräver bedömningar främmande för skattemyn-ärartav en som
digheterna. föreslårVi därför reglerna slopas.att

När kvarståendedet gäller avdrag för förhållandena någotskatt är annor-
lunda. Reglerna fungerar här i huvudsak anståndsregelsom en om en
kvarstående skatt skall betalas löneavdrag måna-under loppetgenom treav
der. Visserligen kan med fog hävdas den skattskyldige haft inkomstatt en
och redan borde ha betalat skatten. Reglerna fyller emellertid här praktisken

någrafunktion påtagligaoch tillämpningsproblem Likasåföreligger inte.mer
behållasbör förbehållsbeloppetreglerna för vid införsel.

Vid införsel används existensminimireglerna för bestämma det beloppatt
förbehållasskall gäldenären införsel sker. Införselnär kan förskesom

underhållsbidrag enligt äktenskaps- och föräldrabalken för skatte- ochsamt
avgiftsfordringar. Införsel underhållsbidragför har företräde framför skat-
teavdrag, i sin har företräde framför införsel.tursom annan

Ett slopande existensminimireglerna vid taxeringen och den därtill knut-av
möjligheten till jämkning den preliminära skatten kräver ordnings-na av att

såföljden ändras avdrag fårför preliminär skattatt företräde framför all
införsel. Däremot finns det knappast anledning ändra företrädesordningenatt

kvarståendemellan skatteavdrag för underhållsbidrag.skatt och införsel för
kvarståendeAvdrag för skatt månadersker under endast året janu-tre av

ari-mars, införsel underhållsbidragmedan för pågåkan under avsevärd tid.
Reglerna bör därför i första hand knytas till införselinstitutet och ian
huvudsak sinha plats i utsökningsbalken. Praktiska ståfördelar kunde att
vinna bestämningen förbehållsbeloppatt alltid verkställdesgenom av av
kronofogdemyndigheterna sådanahar vidstörre arbetsuppgifter. Isom vana
de fall den skattskyldige föremålredan för införselär kunde därvid det
förbehållsbelopp ändamålbestämts för detta direkt tillkomma använd-som
ning. Detta har visst samband med den i olika sammanhang aktualiserade
frågan översyn samspelet mellan olika för minimistandardom en systemav

samordning olika former församt löneexekution. Viom en av anser oss -
med hänsyn till den i föregåendedet ståndpunktenangivna inte ha-
anledning frågor.närmare dessaatt
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36.2 Extra avdrag för sjukdomskostnader

Vårt förslag: Reglerna avdrag för sjukdomskostnader avskaffas.extraom

Enligt särskilda 50 2 KL 9regler i § och § 2 SIL denkanmom. mom.
skatteförmågaskattskyldige vid taxeringen medges avdrag för nedsattextra

långvariggrund sjukdom, olyckshändelse RSV har till ledning förav m.m.
tillämpningen utfärdat anvisningar härom.närmare

såvälAvdraget maximerat till 10 000 Maximibeloppetkr. gäller förär en-
samstående gifta. Den personkrets omfattas anvisningarna ärsom som av
företrädesvis handikappade och med kroniska sjukdomar.personer

I riksrevisionsverket företagen deklarationsundersökning beträffandeen av
års framgår1979 taxering avdrag för sjukdomskostnader iyrkatsatt extra

253 000 fall och medgivits 116 000 skattskyldiga. Av dem medgavssom
avdrag sjukdomskostnaderför uppskattningsvis 81 000 pensionärer. Detvar
medgivna beloppet torde i sigregel 2 000-3 00 kr. Med ledningröra om av

från årsvisst meterial 1988 taxering kan det uppskattas antaletatt personer
sådant uppgåryrkar avdrag till 200 000-300 000.extrasom

Tidigare utredningsarbete

Skatteförenklingskommittén fråganhar tagit avdrag för sjukdoms-upp om
kostnader i sitt betänkande SOU 1984:21 Förenklad självdeklaration.
Skatteförenklingskommittén föreslog bestämmelserna skulle slopas ochatt att
samhällets stöd till sjuka handikappadeoch skulle i andra former, t.ex.ges
inom för den allmänna försäkringen. Stödet borde enligt kommitténramen
administreras myndigheter har bättre förutsättningar skattemyn-änav som
digheterna tillförlitligt bedöma behoven.att

Vid remissbehandlingen skatteförenklingskommitténs ansågförslag iav
samtliga remissinstanser avdraget grundstort sjukdomskost-sett att av

nader Iborde slopas. propositionen 198485:180 förenklad självdekla-om
avdragetration föreslogs behållasdock skulle tills vidare.att

Departementschefen anförde han delade kommitténs remissinstan-ochatt
uppfattning avdragsrätten ansågbör avskaffas. Han emellertidattsernas att

förutsättning ifrågavarandeför slopad avdragsrätt behovatten var personers
ekonomiskt stöd kan tillgodoses tillfredsställande och tillett sättav att

måstegrund för förändring ligga kartläggning de olika stödformeren en av
sjuka och handikappade i dag kan delsom av.

sådanEn kartläggning handikapprådhar regeringens uppdragstatens
genomfört och redovisat i betänkandet Ds S 1985:6 Kartläggning detav
ekonomiska tillstödet handikappade.

II-RlNK l
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Våra överväganden

skatteförmågaReglerna skattereduktion för nedsatt grund sjukdomom av
åtskilliga såsom svårigheterbehäftade med nackdelar, vid tillämpningen,är

vår frågantröskeleffekter och olikformigheter. Enligt mening tillbör stödom
har kostnader grund sjukdom lösas utanförextrapersoner som av

åretsIskattesystemets budgetproposition prop 198990:100, bilaga 7ram.
aviseratshar reglerna kan komma avskaffas i samband medatt att ett

läkemedelsförrnånerkommande förslag och högkostnadsskydd. Enligt vadom
från sådant utgårinhämtat socialdepartementet förbereds förslag. Viettnu

fråndärför reglerna avdrag grund sjukdom kommeratt extra attom av
avskaffas.

Ackumulerad36.3 inkomst

De särskilda reglerna beräkning statlig inkomstskatt för ackumuleradom av
inkomst kommer minska i betydelse till följd reformen, främst grundatt av

vårtkapitalinkomster beskattas proportionellt i förslag. Behovetattav av
kvarstårsärskilda regler dock i viss utsträckning. De emellertidbehöver bli

föremål för genomgripande teknisk omarbetning. Bl.a. bör det övervägasen
4-årsden s.k. i framtidenregeln kan för reavinster vid försäljningslopasom

näringsfastigheter.av

36.4 Beskattningen pensionärerav

Pensionsförmåner36.4.1

Pensionsförmåner utgår från det offentliga pensionssystemet, kollektiva
tjänstepensionssystem frånmed olika utformning, direkt tidigare arbetsgivare

individuella pensionsförsäkringar. Vi behandlar i sammanhangsamt annat
kap. 25 beskattningen avkastningen pensionskapitalet. I avsnittdettaav

avgiftsfrågorbehandlar beskattnings- och rörande pensionärerna, i första
hand knutet till det allmänna pensionssystemet.

Det allmänna pensionssystemet inom AFL och därtill anslutande
författningar omfattar folkpensioneringen och den allmänna tilläggspensione-
ringen.

ålderspension,Folkpensioneringen omfattar förtidspension sjukbidrag,
Vårdbidragfamiljepension, bamtillägg, handikappersättning, pensionstill-och

tilläggsförmånernaskott de särskilda hustrutillägg och kommunaltsamt
bostadstillägg.

ålderspensionRätt månad dåtill föreligger regel fr.o.m. den densom
år.försäkrade fyller 65 Uttaget pension kan dock tidigare- ellerav senare-

läggas, förmånenvarvid reduktion förhöjning sker. Folkpensionenen resp. av
%96 ålderspensionbasbeloppet. För gift försäkrad,är make har ellerav vars

århel förtidspension fyllt 65eller har pension pensionenärutan att ta ut
78,5 % tvåbasbeloppet. Har tredjedelarsmaken eller halv förtidspension,av

ålderspensionen %är 84 13 87 %14 basbeloppet.resp. av



Övriga 163frågorSOU 1989:33

utgår, arbetsförmågan varvidFörtidspension varaktigt nedsatt, ävennär är
omfattningnedsättningensarbetsmarknadsskäl i vissa fall beaktas. Alltefter

utgår två Förtidspensionens storlekförtidspension.hel, tredjedels eller halv
frånålderspensionen. förtidspensionenSjukbidraget skiljer sigmotsvarar

sådana fall därtidsbegränsat förendast det det ochsättet är avsettatt
arbetsförmågan likvälbli varaktignedsättningen bedöms inte menav

frågabestående iförtidspension gällerunder avsevärd tid. Regler ävenom
sjukbidrag.om

iFamiljepensioneringen De träderhar nyligen reformerats. reglernanya
övergångsbestämmelserna dockkraft den januari 1990. Genom kommer1

förmåner utgå avsevärd tid.enligt äldre regler underatt
årutgårBarnpension förlängning till desstill barn inte fyllt 18 medsom

år, uppgår %till 25barnet fyller 20 det bedriver studier. Pensionen avom
såbasbeloppet, förhöjs vid behov den tillsammans med eventuellattmen

uppgårATP % avliden Undertill 40 basbeloppet efter varje förälder. enav
övergångstid änkepension.sker viss samordning med

utgårEnligt folkpension,äldre änkepension till änka, uppbärregler som
års ålder, årfram till 65 barn under 16 vid död harhon har eller makensom

Änkepensionenår år. uppgårfyllt 36 varit gift i fem tilloch har med honom
år% 5096 basbeloppet. För änka barn fyllt reducerasutanav som

beloppet.
årEnligt 65de reglerna har efterlevande make, under och harärnya som

år åren,avlidnebarn under 12 eller har sammanbott med den de femsenaste
till fallet tillomställningspension. I det pensionen begränsad tolvrätt ärsenare

månader.
Omställningspension särskild efterlevandepension, denkan avlösas av om

tvåutgåefterlevande inte bereda sig försörjning. Dennakan kan hel,som
tredjedelars pension.eller halv

uppgår %Omställningspension särskild efterlevandepension till 96och av
Från förmåner.efterlevandepensionbasbeloppet. särskild avräknas vissa

Barntilläggen, sambandavskaffas i med reformeringen efterlevan-som av
övergångsvis, utgårdepensioneringen finns kvar tillägg tillettmen som

ålderspensionfolkpensionen förälder,till eller förtidspensionuppbär ochsom
år.har barn under sexton
utgår årHandikappersättning för merkostnader till den fyllt 16 ochsom
år fått funktionsförmågainnan fyllt 65han sin nedsatt. Handikapp-som

65 %, %ersättningen 50 34 %eller basbeloppet.är av
Förälder, århand 16har barn inte fyllt och grundsom om som av

vård, Vårdbidrag. Vårdbidraget utgårsjukdom i särskildbehovär kanav
med belopp motsvarande hel, halv eller fjärdedels förtidspension jämte

vårdbidragetdäremot svarande pensionstillskott. Av kan viss angiven del
vårdbidragetbestämmas ersättning för merkostnader. I vissa fallutgöra kan

delas mellan föräldrarna.
utgår ålderspension,Pensionstillskott till förtidspension, omställningspension

övergångsvisoch särskild efterlevandepension samt änkepension.
Pensionstillskottet till förtidspension %96är basbeloppet och i övrigaav

%fall 48 basbeloppet. Om pensionen reducerad eller vid uppskjutetärav
ökad till viss del eller reduceras elleruttag ökassättannat pen-
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mån.sionstillskottet i samma
Pensionstillskottet reduceras med uppburen ATP. Har ATP-poäng inte

tillgodoräknats underlåtengrund betalning eller undantagande enligtav
det upphävda såvittsystemet sker reducering gäller den försäkradenumera
själv med den ATP utgåttskulle har pensionspoäng tillgodoräknats.som om

Hustrutilläggen, har avskaffats vid reformeringen efterlevandepen-som av
sioneringen övergångsvis,finns utgårkvar under vissa förutsättningarmen -

års åldermellan 60 65och till hustru ålderspensiontill den har ellersom-
förtidspension, hon inte sådansjälv har pension. Hustrutilläggom motsvarar

ålderpensionskillnaden mellan jämte pensionstillskott för makar och
ålderspension jämte pensionstillskott ensamstående.för

Hustrutillägg minskas med femtedelar den deltre den pensionsbe-av av
årsinkomsträttigades överstiger 750 Varjekr. makes inkomstsom anses

därvid hälften deras sammanlagda inkomster. Vid inkomstberäkningensom av
frånbortses folkpension, pensionstillskott eller motsvarande ATP samt

arbetsinkomst ålderspension.hos den harsom
Kommunalt bostadstillägg KBT utgår ålderspension,till den harsom

förtidspension, omställningspension eller särskild efterlevandepension eller
övergångsvis änkepension. Bidraget bestäms grundval bostadskostnader-av

Det inkomstprövatär efter principer hustrutillägget förna. samma som
ensamstående inkomstgränsenär dock 1 000 kr.. Minskningen dockär en
tredjedel den överskjutande inkomsten.av av

Avtrappningen hustrutillägg såoch KBT samordnasav sätt att
minskning först bostadstilläggetgörs och därefter hustrutillägget.

Den allmänna tilläggspensioneringen ålderspension,omfattar förtidspension
sjukbidrag och efterlevandepension i form barnpension, omställnings-av
pension och särskild efterlevandepension övergångsvissamt änkepension.

Delpensioneringen friståendeär pensioneringsformen som ger en
kompensation motsvarande 65 % inkomstbortfallet för den minskarav som
sin arbetstid efter 60 års ålder.före 65men

36.4.2 Nuvarande beskattning

Samtliga folkpensionsförmåner sådanhandikappersättning, delutom av
Vårdbidrag ersättning förutgör merkostnader och kommunalt bos-som
tadstillägg skattepliktig inkomst. Vårdbidragär dessutom tillär den del det-

skattepliktigtär pensionsgrundande.—
Den inkomst till icke obetydlig del utgjorts folkpension i formvars av av

ålderspension, förtidspension sjukbidrag, änkepension eller hustrutillägg har
tillrätt avdrag vid beskattningen.ett Förextra den haft endastsom

grundnivån ålderspensionför såmedges någonavdragstort extra att
Ärbeskattningsbar inkomst inte uppkommer. inkomsten högre detavtrappas

avdraget i olikaextra skikt med 66 23 %, %40 33 %och 13 denav
Ävenöverskjutande inkomsten. förmögenhetsinnehav påverkar det extra

avdraget. frågaI avtrappning inkomstgrund sker bedömningen förom av
gift oberoende andra makens inkomst, medan avtrappning grundav av
förmögenhet för gift grundas hälften makarnas sammanlagda förmögen-av
het.
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Beskattningen pensionärer har länge varit kritiserad och vid flera tillfällenav
föremålvarit för utredningar och ändringar. Problemen har till del sinstor

grund i de krav riktats reglernas utformningatt inte förenliga.mot ärsom
Reglerna har utgångspunktlänge haft ålderspensionär med endastattsom en
minimiförmåner någoninte skall betala skatt pensionärer medsamt att
inkomster jämförbara någraär med förvärvsarbetandes inte skall hasom
särskilda skattelättnader. Regler ofrånkomligenuppfyller dessa krav ledersom
till förhöjda marginaleffekter för inkomster nivåer.mellan dessa Avtrapp-
ningen sker dessutom parallellt med avtrappningen påtagligKBT. Enav
sänkning ofrånkomligenmarginaleffektema leder skattefriheten vidav om-
miniminivån bibehållasskall till skattelättnaderna tillutsträcks betydligtatt-
högre inkomstskikt förän närvarande.

Våra36.4.3 överväganden

framhållitSom tidigare avsnitt 10.1.1 utgångspunkt våraförär en
överväganden utfallet för pensionärernaatt skattereformen skallav vara
jämförbart med effekterna för andra kategorier inkomsttagare. Vi har därav
också utvecklat de särskilda åstadkommaproblem föreligger dettaattsom
resultat. En utgångspunkt avsnitt 9.3 förvärvsinkomst alltidär attannan
skall beläggas med socialavgifter utgården i form lönoavsett underom av
anställningstiden eller pension. Socialavgifter utgåpension skall som
grundavgift, eftersom förmånsgrundande.pensionen inte är

Vi våraredovisar först såvittförslag ålderspensionärergäller och sedantar
andra pensionsformer.upp

föreslårVi ålderspensionfolkpension i formatt blir skattefri. Grund-av
avdrag medges inte. Extra avdrag medges med belopp motsvarande
pensionstillskottet för pensionärer ålderspensionendast har jämtesom
pensionstillskott %motsvarande 48 basbeloppet, vilket innebär dessaattav

påförs någonalltjämt inte inkomstskatt. Vid högre inkomster detavtrappas
avdraget %med 40extra överskjutande inkomst. I den inkomst liggerav som

till ingårgrund för avtrappningen beskattningsbar inkomst inkomstsamt av
kapital till den del den överstiger 1 000 kr.

Med hänsyn till folkpensionen skattefriär föratt sätts gränsen uttag av
statlig inkomstskatt lägre för övriga inkomsttagare.än Uttaget statligav
inkomstskatt börjar för pensionärer vid 170 600 ikr. stället för vid 187 000
kr. beskattningsbar inkomst.

Socialavgift i form grundavgift pensionen, docktas utav
folkpension, sådanpensionstillskott och del ATP föranlett avräkningav som

pensionstillskott, eftersom förmånerdessa inte grundas tidigareav
förvärvsarbete. utgårAvgiften arbetsgivaravgift pensionen minskassom men
med avgiftens belopp.

De nuvarande särskilda skattereglema ålderspensionomfattar förutom-
Ävenförtidspension, änkepension och hustrutillägg. förtidspension och-

såledesänkepension bör bli skattefria, liksom omställningspension särskildoch
efterlevandepension har likartad konstruktion nuvarande änkepen-som som
sion. Hustrutillägget frånskiljer sig de tidigare behandlade pensionsformerna

nivån ocksåinnefattaratt motsvarighet till pensionstillskottet. Detgenom en
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nivåbör därför inte i sin helhet bli skattefritt endast tillutan upp en
Även78,5 %motsvarande basbeloppet. för dessa pensionsformer bör gällaav

ålderspensionärer,avdrag medges efter grunder för dvs.att extra samma som
med högst belopp motsvarande 48 % basbeloppet.ett av

Nivån för dessa andra pensionsformer kan variera i betydligt större
ålderspension.utsträckning vad förän gäller Det därför intekan utansom

vidare föreskrivas sådanden uppbär pension inte har tillatt rättsom
grundavdrag. Regeln såbör därför utformas grundavdraget minskas medatt
uppburen skattefri folkpension de nämnda slagen.av nu

Även för tillämpningen den lägre för statlig in-gränsen uttagav av
komstskatt krävs för dessa fall kompletterande regler för hindra denatt att
träder i tillämpning lågvid mycket skattefri pension. Denäven bör tillämpas
endast uppgården skattefria folkpensionen till minst 50 % basbelop-om av
pet.

Även för dessa pensionsformer skall grundavgift folkpen-tas ut utom
sion, pensionstillskott och däremot svarande ATP, vilket innebär avgiftenatt
inte hustrutillägg, pensionen minskas med avgiftenstas ut belopp.samt

När det Vårdbidraggäller handikappersättning, föreslåroch barntillägg
någrainte förändringar i beskattningen.

De särskilda reglerna för beskattning pensionärer omfattar inteav
barnpension. Med hänsyn till utformningen bampensionen kan inomav
folkpensioneringen belopp till 0,25 % basbeloppetupp av ses som en

ålderspensionenmotsvarighet till och belopp %mellan 0,25 0,40 %och av
basbeloppet inbyggt pensionstillskott. En motsvarande skattefrihetettsom

ålderspensionför till 0,25 % basbeloppet med motsvarandesom upp av
avräkning påverkagrundavdraget skulle inte beskattningsresultatetav utan
endast komplicera ocksåreglerna. Det påverkakan intedet skullenämnas att

förhållandetdet ofta kritiserade barn med barnpension inte haratt samma
möjlighet till skattefria arbetsinkomster andra barn. I sammanhanget kansom
påpekas genomsnittlig ATP för nivåbarnpensionärer liggaatt i medsynes
grundavdraget. I enlighet med det redovisade bör grundavgiftsynsättetnyss

utgåinte förutom frånbarnpension folkpensioneringen sådan del av- -
uppnåendeATP erfordras garantinivån.försom av

frågaI övriga pensionsformer, föreslårdäribland delpension, ingaom
särskilda skatteregler. Uttaget grundavgift och den därtill koppladeav
minskningen pensionerna gäller för dem.ävenav

Sexmånadersregeln36.5 ettårsregelnoch

Vårt förslag: Vissa förändringar i förenklingssyfte sexmåna-företas i den s.k.
dersregeln.

ettårsregelnDen s.k. avskaffas.
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Gällande rätt

En fysisk i Sverige i princip skattskyldig här för allbosatt ärärperson som
varifrån 54 § första f KL, underinkomst, den härrör. I stycket görsoavsett

från En uppbärvissa förutsättningar undantag denna huvudregel. person som
fråninkomst utlandstjänstgöring beskattning i Sverige för dennavid undantas

månaderpågått minst anställninginkomst tjänstgöringen och avsettom sex
från driftställe i det landhos arbetsgivare bedriver näringsverksamhet fastsom

sådan befriasdär utförs. Den inte anställd hos arbetsgivarearbetet ärsom
ändå från från vistelseni Sverige inkomst utlandstjänstgöring ochskatt om

åranställningen minst i land. Särskilda reglerochvarat ett ett omsamma
befrielse för anställda ombord utländska fartyg. Reglernagäller om

från i kraft juli 1985befrielse svensk skatt vid tjänstgöring utomlands trädde 1
ettårsregeln 1967.och den tidigare k gällt sedanersatte soms

ettårsregelnDe tidigare enkeltviktigaste skälen för den att ettvar man
förhindra skattskyldige beskattad för inkomstkunde den blevsätt att samma

både därigenomi Sverige och i det land där arbetet utfördes samt att man
kunde förenkla praktiska taxeringsarbetet och den enskilde möjlighetdet ge

klart sin skattesituation. Dessa ägde fortfarande sin giltighetbedöma skälatt
1985.de infördes Genom dubbelbeskattningsavtalreglernanär nätetnya av

införandet intern avräkning dubbelbe-och utländsk skatt kanav numeraav
i undvikas. I de flesta liksom enligt deskattning visserligen regel helt avtal

interna avräkning Den utländskareglerna sker detta skatt.avgenom
inkomsten i beskattningsunderlagetberäknad enligt svenska regler med-tas-

denna inkomst minskas denhär, varefter den svenska skatten med
fårutländska skatten inkomst. Avräkning dock ske med högst densamma

svenska inkomsten.skatten
behålla ettårsregelDe ytterligare för denskäl talade attsom en var

minskning i för svenska företag utomlandslönekostnaderna verksamma som
sådan innebära den därmed stärkta internationellaregel skulle ochen

konkurrenskraften för företagen.de svenska
Ett för detskäl kompensera inkomstbortfallannat attvar som en

medföljandeutlandstjänstgöring kan innebära inte beredasmake kanom
anställning. Rekryteringen till därigenomutlandsuppdrag skulle underlättas.

Grundtanken med det förslaget undvika regler skulleattnya var som
undgår bådekunna situation den skattskyldige Sverigeskapa där skatt ien

sexmånadersregelnoch i tjänstgöringslandet. Den därför utformaskom attnya
spegelbilden 183-dagarsregeln OECD:si modellavtal. Detta skeddesom av

främst med Sverige itanke de fall i dubbelbeskattningsförhand-att man-
lingar tillförhandlat sig exklusiv beskattningsrätt inte internaen genom-

avståregler skulle sin inkomst.beskatta vissrätt att
uppehållDe bestämmelser i vistelsenoch avbrott gällerom som sex-

månadersregeln ettårsregeln.förgäller Stats- och kommunalanställdaäven
sexmånadersregeln ettårsregeln.omfattas Utlandsstationeradav men av

från såväl sexmånadersregelnpersonal vid SAS undantas tillämpningen av
ettårsregeln.som

De reglerna, avsedda förenkla förfarandet i fall dendeattnya som var
skattskyldige visserligen år ändå såutomlands mindre längeän ettvar men
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skattskyldighet uppkom i verksamhetslandet, har emellertid visat sigatt
svârtillämpbara med hänsyn till uppställde krav arbetsgivarenatt attman

frånskulle bedriva rörelse fast driftställe i tjänstgöringslandet. Detta krav har
lett till interegeln varit möjlig tillämpa iatt antal fall där denatt ett stort

såvälskulle inneburit förenkling för den skattskyldige Skattemyn-en som
digheterna. De framför allt ikommer kläm grund detta krav ärsom av
de tjänstgör i och land vid arbetsgivarens fastaettsom samma men-

månaderdriftställe årmindreän och därigenomän ettmer sex men som-
oftast blir skattskyldiga i tjänstgöringslandet. måsteI dessa fall dubbelbeskatt-
ningen undanröjas med tillämpning dubbelbeskattningsavtal eller för detav -

frågafall det ickeär avtalsländer de internaatt avräkningreglerna.om -
Detta gäller bl. de och den servicepersonalmontörer tidigare bleva. som
skattebefriade ettårsregelnenligt den äldre inte omfattas demen som av nya

Dennareglerna. personal ofta anställd i Sverigeär och sänds i sambandut
med leveranserstörre och anläggningsprojekt. De oftaarbetar vid beställarens
fasta driftställe anställda i det företaget.är svenska Dessamen per-
sonalkategorier omfattas ettårsregelninte heller med tillhänsyn attav
tillämpning den regeln kräver vistelse i och land under minstettav samma

år.ett
ettårsregelnDen utformades framför allt alternativregel förnya som en

dem anställdaär arbetsgivare inte bedriver rörelse. Kravetsom av som
vistelse i och land tillkom åtagandenfrämst medett tanke Sverigessamma
i dubbelbeskattningsavtal. ettårigEn vistelse i och land medförett samma
regelmässigt det landet kan beskatta arbetsinkomsteratt intjänas där.som

ettårsregelnEnligt den äldre fick utlandsuppdragen utfördes för ochsom en
arbetsgivare i olika länder sammanläggas.samma men

överväganden

Från företagens sida gångerhar upprepade uppvaktat finansdeparte-man
och begärt sexmånadersregeln.ändringmentet Man har framför allt önskatav

kravet arbetsgivaren frånskall bedrivaatt rörelse fast driftställeatt skall tas
Jämförelsebort. har gjorts sexmånadersregelnäven med den finska som

infördes den 1 januari 1986. För tillämpning sexmånadersregelnden finskaav
krävs vistelsen månaderutomlands minstatt och anställningvarat avsettsex
antingen i och land eller hosett och arbetsgivare. En regelsamma en samma

den finska åtagandenkan emellertid innebära enligt dubbelbeskatt-som att
ningsavtalen inte kan fullgöras. En sexmånadersregelkombination av en av
finsk modell och 183-dagarsregeln i avtalen kan leda till hemviststaten inteatt
kan utnyttja sin exklusiva beskattningsrätt enligt avtalen och inkomstenatt

bådadärmed blir skattefri i de avtalsslutande staterna.
Eftersom de skäl framför allt förenklingen för skattemyndigheterna och-

för de skattskyldiga, minskningenäven i lönekostnaderna, den stärktamen
konkurrenskraften för svenska företag och kompensationen för visst in-
komstbortfall, anfördes vid införandet sexmånadersregelndensom av nya-
kvarstår, bör behållasregel detta utifrånslag modifieras deen av men
erfarenheter vunnits vid tillämpningen.som

De problem kravet anställning hos arbetsgivare bedriversom som
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från såvälrörelse fast driftställe i tjänstgöringslandet orsakat skattemyn-ett
digheterna de skattskyldiga och deras arbetsgivare motiverar dettaattsom
krav bort. Med hänsyn till det Sverige utnyttjar denangelägettas äratt att
beskattningsrätt kan ha tillagts i dubbelbeskattningsavtal börsom oss
borttagandet detta krav krav faktisk beskattning iersättas ettav av

sådanverksamhetslandet. En regel lätthanterlig för den skattskyldigeär mera
eftersom den beskattning hans inkomst och inte detrör närav egen som

frågangäller fastkravet driftställe företagets där anställdhan ärom - -
skatterättsliga i verksamhetslandet. Av den skattskyldige bör krävasstatus att
han visar kvitto eller intyg sådantbeskattning i Ettsker utlandet. intygatt
eller kvitto tillsammans med anställningsavtal visar anställningattsom

halvårutomlands eller kommer minst bör kunnavarat att utgöraettvara
sexmånadersregelunderlag för jämkningsbeslut i Sverige. En utformadett

detta bör bli lättadministrerad försätt skattemyndigheterna därmedäven som
slipper oftade tidsödande utredningarna huruvida fast driftställe finnsom
eller

Genom kravet anställning hos arbetsgivare bedriver rörelseatt som
från fast driftställe i tjänstgöringslandet ettårsre-bort behövs inte längretas
geln.

Något förundantag ersättning till anställda i och kommun behövsstat
heller inte med den föreslagna Medregeln. hänsyn till beskattningsrättenatt
till tilllöner offentliganställda normalt endast tillkommer källstaten blirsett

sådana fråga någondet i fall inte skattebefrielse här eftersom inkomstenom
fråni normalfallet undantagen beskattning i utlandet. Inteär heller krävs

något undantag för utlandsstationerad SAS-personal. Skälet till dennaatt
frånpersonal undantogs tillämpning tidigare regler de inte skulleattav var

undgåhelt beskattning ingåttvid tjänstgöring i länder med vilka Sverige
dubbelbeskattningsavtal i vilka beskattningsrätten uteslutande tillagts Sverige.

När tillåtnadet gäller uppehållantalet hembesöksdagar övrigaoch i
vistelsen vilka avbrott i utlandsvistelsen kansamt accepteras utan attsom
sexmånadersregeln nuvarandespel bör regler fortfarandesätts gälla.ur

Beträffande föreslåsanställda ombord utländska fartyg ingen ändring
i nuvarande regler.

Den föreslagna regeln skattefrihet för lön eller därmed jämförligannan-
förmån grund anställning åtnjutitfysiskhär bosatt underav som person
vistelse månaderutomlands månminst i den denna lön ellervaratsom sex
förmån beskattats i verksamhetslandet innebär väsentlig förenklingen-
jämfört med Såledesnuvarande bestämmelser. enda regel undantag.utanen
Vad krävs för tillämpningen den skattskyldigeär visar kvitto ellerattsom
intyg beskattning i utlandet och vidare visar vistelsen och anställningenatt

månaderutomlands minst tillåtnainklusive avbrott.varat sex
En intern undantaganderegel ocksåinnebär betydande förenklingen

dåjämfört med det fall dubbelbeskattningen undanröjs eller lindras med
tillämpning sådanavtal. Utan måsteregel tillämpligt avtal hanteras iav en
varje ärende för konstatera vilken metod skall tillämpas föratt attsom
undvika dubbelbeskattning, avräkning eller med progression. Denexempt
skattskyldige skall ansöka avräkning särskild blankett RSV 3120.om
Vidare skall den skattskyldige underrättas beslutet avräkning. Vidareom om
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måste anteckning iske längden tillämpning avtal beräkningenochom av av
avräkningsbeloppet arkiveras. Vid s.k. med progressionsuppräkningexempt

skatteberäkningen sådantsker manuellt eftersom ingårinkomsten i fall inte
Äri beskattningsunderlaget. den utländska skatten inte slutligt vidbestämd

utgång fårtaxeringsperiodens ansökan avräkning till länsrätten ochgörasom
anståndansökan med inbetalning skatten lämnas till skattemyndig-om av

heten. undanröjaAtt dubbelbeskattning med tillämpning avtal eller internaav
såledesinnebärregler väsentligt merarbete jämfört medett att ettgenom

frånjämkningsbeslut befria skattskyldighet för inkomst omfattassom av
sexmånadersregeln. Sänks det svenska skatteuttaget till de föreslagnanu

mångaskattesatserna torde det i fall leda till hela den svenska skattenatt
den anspråkutländska inkomsten i för avräkning. Genom skatteuttagettas att
föreslås bli erhållsproportionellt i det lägsta skiktet oftast inte ens en
progressionseffekt alla räkneoperationer.trots
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37 Författningsförslag





SOU 1989:33 173

1 Förslag till
Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

1928:3701Härigenom frågaföreskrivs i kommunalskattelagenom
dels 24 § 2 25 § 3att 32 § 3 fmom., 35 § 1 ochmom., mom.,

2-4 36 och 37 §§, 38 § 1 39 § 1 och 3 40 och 41 §§,mom., mom., mom., e
46 § 1 46 49, 64 och 76 §§, punkterna 1-3 anvisningarna tillmom., av
18 punkterna 6 och 7 anvisningarna till 24 punkt 6 anvisningar-av av

till 25 punkterna 7 och 11 anvisningarna till 32 punkterna 1-4na av
och 7-9 anvisningarna till 35 punkterna 1-2 2 e-5, 6 a-7av av
anvisningarna till 36 punkterna 6 och 8-10 anvisningarna tillav
38 punkterna 1-5 och 7 anvisningarna till 39 punkterna 4 a-6av av
anvisningarna till 41 punkt 1 anvisningarna till 41 3punktav a av
anvisningarna till 46 punkterna 1 och 3 anvisningarna till 50 § samtav
punkt 2 anvisningarna 54till § skall upphöra gälla,av att

dels nuvarande anvisningar till 48 §att skall betecknas punkt 1 av
anvisningarna till 48 § och nuvarande punkterna 1 och 2 anvisningarnaav
till 49 § skall betecknas punkt 2 respektive 3 anvisningarna till 48av

dels 17-20 31och §§, 32att § 3 och 4 33 § 1 ocha mom.,
2 34 och 41 §§, 46 § 2 47 48 § 2 och 3 50 § 2mom., ochmom., mom.,
3 52 § 1 53 § 1 och 3 54 anvisningarna tillmom., 3mom, mom.,
punkt 1 anvisningarna till 19 punkterna 3 12 och 12av a av
anvisningarna till 32 punkterna 3 och 4 anvisningarna till 33 punktav
4 anvisningarna till 41 punkterna 2 och 4 anvisningarnaav till 41av a
punkterna 2 och 3 anvisningarna till 42 punkt 6 anvisningarna tillav av
46 punkt 2 anvisningarna till 50 § punkt 3 anvisningarna tillav samt av
54 § skall ha följande lydelse,

dels det i lagen skall införasatt bestämmelser, 5 51och §§, punktnya
3 anvisningarna till 19 punkt 10 anvisningarna tillav 32 §av samt
punkterna 3 a-3 anvisningarna till 33 följande lydelse.c av av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4

Såvitt gäller fastighet beräknas inkomst i de fall i denna lagsom anges
grundval vad bestämts vid fastighetstaxering.av som

Med likställs den enligtägare som
kap.1 5 § fastighetstaxeringslagen

1979:1152 skall ägare.anses som
Bestämmelserna i denna lag fastighet ocksåskall frågatillämpas iom

byggnad, lösär egendom, inte föreskrivs. Sammaom som skallannatom
sådanagälla beträffande tillbehör till byggnaden i 2 kap. 2 ochsom avses

3 §§ jordabalken, måni den de tillhör byggnadens ägare.
Föreskrifter fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagenom

1979:1152.



174 Författningsförslag 1989:33SOU

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§3

Fastighet antingen närings-utgör
fastighet eller privatbostad.

privatbostadSom räknas
tvåfamiljsfastighetoch samten-

småhus med tillhörande tomtmark
på lantbruksenhet här riket,i om
fastigheterna helt eller till övervä-
gande delen används för eller är
avsedda för eller fritids-permanent-
boende för så-eller honomägaren

närståendedan i 35 §som avses
sistaI stycket.a mom.

privatbostadSom räknas även
tomtmark avsedd bliär attsom

sådanabebyggd för ändamål.
fastighetAnnan än som ovan

näringsfastighet.ärsagts,
privatbostad räknasSom även

bostad påanvänds det sättsom som
förstai stycket och in-anges som

nehas medlem i bostadsrättsföre-av
ning eller bostadsförening eller av
delägare bostadsaktiebolag,av om
föreningen sådanteller bolaget är

i lagen2 § 7som avses mom.
1947:576 statlig inkomstskatt.om

skattskyldig fårEn inte änannat
tillfälligt räkna bostäderän tremer

nämnda slag privatbo-av ovan som
stad.

frågaI privatbostadom som
ingår i dödsbo gäller be-
stämmelserna i 53 § 3 mom.

Frågan bostad skall räknasom
privatbostad ingåeller i nä-som

ringsverksamhet skall bedömas med
hänsyn förhållandenatill vid be-
skattningsårets utgång.

17

Kommunal utgårinkomstskatt Kommunal utgårinkomstskatt
för: för inkomst näringsverk-av

inkomstavjordbruksfas-a samhet och inkomst tjänst.av
lighet,

b inkomst fas-av annan
tighet,

inkomstc rörelse,av
d inkomst tjänst,av
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inkomst tillfällige för-av
värvsverksamhet samt

f inkomst kapital.av
För nämnda slagett vart inkomstFör näringsverksam-av nu av
inkomst skall inkomsten varjeav hetav inkomstenskall varje särskildav

särskild förvärvskälla uppskattas för förvärvskälla uppskattas för sig.
sig.

18

Såsom särskild förvärvskälla fråga inkomstI närings-om av
frågai verksamhet gäller följande.anses om:

jordbruksfastighet:a fas-varje Bedriver skattskyldig olikaen
tighet, fastighetsdel eller komplex verksamheter varje verksamhetutgörav
fastigheter, i eller bru- förvärvskälla. Verksamheterägarenssom en som
karens hand såsom för- har naturlig anknytning till varandraär att anse
valtningsenhet; bildar dock förvärvs-en gemensam

b fastighet: varje fastighet, källa.annan
fastighetsdel eller komplex fas- Varje förvärvskälla inom in-av
tigheter, såsom för- komstslagetär antingen aktivutgörattsom anse
valtningsenhet; dock fastighet, till eller passiv näringsverksamhet.att
den del densamma ingått uti Till aktiv näringsverksamhet hän-av

driven rörelse, skallägaren förs förvärvskälla vari den skatt-anses en
tillhöra förvärvskällan rörelse; skyldige varit verksam i inte oväsent-

rörelse:c varje förvärvsverksam- lig omfattning. Till passiv närings-
het, såsom självstän- verksamhetär hänförs förvärvs-attsom anse annan
dig rörelse; källa. Inkomst förvärvskällaav som

d tjänst: all till tjänst hänförlig fastighet i utlandet eller själv-avser
förvärvsverksamhet, skattskyldig ständigt bedriven rörelse utomlandssom

alla honom till-utövar, dockävensom alltid passiv näringsverk-utgör
kommande, till tjänst hänförliga samhet.
inkomstgivande rättigheter;

tillfällige förvärvsverksamhet:
icke yrkesmässig avyttring av

fast eller lös egendom del-samt
tagande i lotteri;

all övrig tillfällig förvärvsverk-
samhet, skattskyldig utövar;som

f kapital:
skattskyldigall tillhörig egen-

dom, därav intäkten skall hänföras
till intäkt kapital, dock medav un-
dantag fastighet och rörelse iav
utlandet;

fastighetall och rörelse, som
skattskyldig haft utlandet.i

För delägare i handelsbolag frånhänförs inkomst handelsbolag och
inkomst till skilda förvärvskällor.annan

Se vidare anvisningarna.
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19

Till icke:skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas
vad vid bodelning tillfallit make eller sambo vadellersom som

förvärvats gåva;fördel oskift bo ellertestamente,genom arv, av

vinst vid icke yrkesmässig avytt-
ring lös egendom i andra fall änav

i 35 § 3-4som avses mom;
vinst elleri lotteri vinstsvenskt vinst i svenskt lotteri och hel-

vid vinstdragning på sådanhar i riket ler vinst i utländskt lotteriut-
färdade premieobligationer och eller vid vinstdragning utländska

sådan uppgårheller vinst i utländskt lotteri premieobligationer, tillsom
påeller vid vinstdragning utländska 100högst kronor;

uppgårpremieobligationer, tillsom
högst 100 kronor;

ersättning, grund ersättning, grundsom av som av
försäkring jämlikt lagen 1962:381 försäkring jämlikt lagen 1962:381

allmän försäkring, lagen försäkring,allmän lagenom om
1954:243omyrkesskadeförsäkrin 1954:243omyrkesskadeförsäkringg

eller 1976:380lagen arbets- eller lagen 1976:380om om ar-
skadeförsäkring tillfallit den försäk- betsskadeförsäkring tillfallit den
rade, icke ersättningen grundas försäkrade, icke ersättningenom om

förvärvsinkomst kronor6 000 grundas förvärvsinkomst ellerav
eller högre belopp för år så sådaneller föräldrapenning, ockutgör utgör

så sådanföräldrapenning, ock ersättning enligt lag ellerer- annan
sättning enligt utgåttlag eller särskild författning,sär-annan som
skild utgåttförfattning, annorledes grund sjukför-änsom annor- av
ledes grund sjukförsäk- någonsäkring,än tillsagts,av som nyss

någonring, till vid vid sjukdom olycksfall ieller arbetesagts,som nyss
sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller
eller under militärtjänstgöring eller i fall i lagen 1977:265som avses
i fall i lagen 1977:265 statligt personskadeskydd ellersom avses om

statligt personskadeskydd eller lagen 1977:267 krigsskadeer-om om
lagen 1977:267 krigsskadeer- sättning till sjömän icke ersätt-om om
sättning till sjömän icke ningen grundas förvärvsinkomst,ersätt-om
ningen grundas förvärvsinkomst ersättning, vilken vid sjuk-ävensom

000 kronor eller6 högre belopp någondom eller olycksfall tillfallitav
år,för ersättning,ävensom vilken försäkring,grund av annan som

vid sjukdom eller olycksfall tillfallit icke tagits i samband med tjänst,
någon grund försäk- dock till skattepliktig inkomstattav annan
ring, icke tagits i samband med räknas ersättning i form pensionsom av
tjänst, dock till skattepliktig måneller i form livränta i denatt av
inkomst räknas ersättning i form livräntan skattepliktig enligt 32 §ärav
pension eller i form livränta i så1 eller 2 ersättningockav mom.,

månden livräntan utgårskattepliktigär grund trafikförsäk-som av
såenligt 32 § 1 eller 2 ock ring eller, med nedan angivetmom., un-

utgårersättning grund dantag, ansvarighetsförsäk-som av annan
trafikförsäkring eller, med skadestånds-nedan ring eller grund av
angivet undantag, ansvarig- försäkring och förlorad in-annan avser
hetsförsäkring eller grund komst skattepliktig natur;av av
skadeståndsförsäkring och avser
förlorad inkomst skattepliktigav
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natur;
påersättning grund ansvarig-av

hetsförsäkring enligt grunder som
fastställts i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens huvudorganisatio-

till den del utgårersättningenner
under de första trettio dagarna av
den tid skadadeden arbets-är
oförmögen sdoch beräknas att er-
sättningen uppgår för insjuknan-
dedagen till högst 30 kronor och för
övriga dagar till högst kronor6 för
dag;

belopp, till följd återköpförsäkringsfall eller försäkringensom av av
utgått grund kapitalförsäkring;av

försäkringsersättning eller försäkringsersättning ellerannan annan
påersättning för skada egendom, ersättning för skada egendom,

dock skatteplikt föreligger dels dock skatteplikt föreligger delsatt att
måni den ersättningen drift- måni den ersättningenavser avser annan

byggnad på jordbruksfastighet, bygg- byggnad sådanprivatbostadän eller
pånad fastighet i §24 del värdet markanläggningsom avses av av

1 byggnad fåravsedd för årligadrasär värde-mom., som som av genom
användning i rörelse eller minskningsavdrag, månägarens idels den
sådan del värdet markanlägg- köpeskilling, skulle ha influtitav av som

fårning årligadras den försäkrade eller skadadesom av genom om
värdeminskningsavdrag, sålts,dels i den egendomen i stället hade hade
mån köpeskilling, skulle ha varit hänföra till intäktatt nä-som av
influtit den försäkrade ringsverksamhet måneller och dels i denom
skadade egendomen i stället hade ersättningen eljest skat-motsvarar
sålts, hade varit hänföra till tepliktig intäktatt eller avdragsgillav
intäkt fastighet eller rörelse omkostnad för näringsverksamhet;av av

månoch dels i den ersättningen
eljest skattepliktig intäktmotsvarar

eller avdragsgill omkostnad förav
fastighet eller rörelse;

återbäringvinstandel, premieåterbetalning,eller utgått grundsom av
personförsäkring sådanpensionsförsäkring ellerän sjuk- ellerannan

olycksfallsförsäkring tagits i samband med tjänst, vinstandel,samtsom som
utgått på grund skadeförsäkring, premieåterbetalningoch grundav av
skadeförsäkring, för vilken till avdrag för premie ickerätt förelegat;

ersättning jämlikt lagen ersättning jämlikt lagen
1956:293 ersättning smitt- 1956:293 återsättning smitt-om om
bärare icke ersättningen bärare icke ersättningenom grun- om grun-
das förvärvsinkomst 6 000 das förvärvsinkomst;av
kronor eller högre år;belopp för

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, ickesom
vederlag vid avyttring månutgör egendom, i den givaren enligt 20 §av

eller 5punkt anvisningarna till 46 § icke berättigad till avdragär förav
utgivet belopp;

IZ-RINK 3
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för utbildning och intestipendium utgörär avsett mottagarenssom
utföras för utgivarensersättning för har utförts eller skallarbete som

räkning;
1973:349,3 studiestödslagen internat-studiestöd enligt eller 4 kap.

studielån 7bidrag, resekostnadsersättning enligt 6 och kap. lagoch samma
sådant statligsärskilt bidrag vilket enligt regeringen ellersamt av

utgår till i arbetsmarknads-myndighet meddelade bestämmelser deltagare
fråga sådant iutbildning dem i bidrag likställda, ochmed ägersamt om

för kostnaderföljd den bidragsberättigade icke avdraghärav göra som
bestridas med bidrag förevarande slag;skolaavsetts av

barnbidrag förlängt barnbidrag;allmänt och
för vilken skall erläggas skatt enligt lagenlön eller gottgörelse,annan

1958:295 sjömansskatt;om
arbetslöshetsnämnd med bidragkontantunderstöd, utgives avsom av

statsmedel;

all-folkpension enligt lagen om
ålders-försäkring i formmän av

förtidspension, duke-pension,
omstdllningspension ochpension,

särskild efterlevandepension;

handikappersättning 9 2 3 §§ allmän försäk-enligt kap. och lagen om
sådan Vårdbidragring, 9 4 4 §§ lagdel enligt kap. och a samma somav

hemsjukvårdsbidrag hemvårds-ersättning för merkostnader ochutgör samt
utgår landstingskommunala medel till denbidrag, kommunala ellersom av

vårdbehövande;

hustrutillägg till den del det intebostadstillägg enligtkommunalt
det föröverstiger 78,51962:392 hustrutillägglagen procentom av

beskattningsåret gällande basbelop-kommunalt bostadstillägg tilloch
och bostadstilläggfolkpension; kommunaltpel

enligt 1962:392 hustru-lagen om
tillägg kommunalt bo-och

till folkpension;stadstillägg

bostadstillägg till handikappade;kommunalt
1988:786 bostadsbidrag;bostadsbidrag i lagensom omavses

enligt 1988:1463 bidrag vid adoption utländskabidrag lagen om av
barn;

utgåttersättning fastställts allmän domstol eller allmännaavsom av
yrkesmässigt inställt sig införmedel till den det skettutan attsom — -

reseersättning,myndighet, ersättningendomstol eller annan om avser
ersättning för tidsspillan;traktamente eller

sådan frånför utgift kostnad arbetsgivare uppburitgottgörelse eller som
vid taxering, vidpersonalstiftelse medel, för vilka avdrag icke medgivitsur

första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;
frångottgörelse arbetsgivare uppburit pensionsstiftelse, till den delsom

sådanastiftelsen andra medel för för vilkalämna gottgörelsenägt änatt
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åtnjutitsavdrag icke vid avsättning till stiftelsen;

intäkter försäljning viltav av
växande bär och kot-samtsvampar

den skattskyldige självtar som
plockat till den del intäkterna under

beskattningsår inte överstigerett
såvida5 000 kronor; intäkterna inte

kan hänföras till rörelse densom
skattskyldige driver eller lönutgör
eller förmån;liknande

enligt 61 § lagen 1941:416 gåvoskatt,ränta arvsskatt och 69 § 1om
och 2 69 § tredje 75stycket eller § fjärde stycket uppbördslagenmom., a a
1953:272, 36 § 3 lagen 1958:295 sjömansskatt, 22 § tullagenmom. om

201973:670, § lagen 1982:1006 avdrags- uppgiftsskyldighetochom
beträffande vissa uppdragsersättningar, 5 kap. 13 § lagen 1984:151 om
punktskatter och prisregleringsavgifter, 40 § lagen 1984:404 om

vidstämpelskatt inskrivningsmyndigheter, 24 § lagen 1984:668 om
frånuppbörd socialavgifter arbetsgivare eller 32 34 §§och tullagenav

1987:1065;

enligt bestämmelsernaränta enligtränta bestämmelsernasom som
i 37 § 8 c doch taxeringsla- i 37 § 8 c och d taxeringsla-mom. mom.

1956:623 inte redovisas i 1956:623 inte redovisas igen gen
kontrolluppgift sådan sådanförränta kontrolluppgift förräntaom om
den skattskyldige under beskatt- den skattskyldige underett beskatt-ett
ningsår uppgårsammanlagt inte ningsårtill uppgårsammanlagt inte till
500 kronor. 500 kronor;

sådant statligt bostadsstöd som
i punkt 3 anvisningarna.avses av

Beträffande vissa försäkringsbelopp utgår till lantbrukare,som
skogsbrukare, yrkesfiskare, renskötare m.fl. gäller särskilda bestämmelser
i punkt 16 anvisningarna till 21 § och i punkt 11 anvisningarna tillav av
28

Se vidare anvisningarna.
20

Vid beräkningen fråninkomsten särskild förvärvskälla skall allaav
omkostnader beskattningsåretunder för intäkternas förvärvande och
bibehållande frånavräknas samtliga intäkter i eller värdepengar pengars
bruttointäkt har influtit i forvärvskällan beskattningsåret.undersom

fårAvdrag inte för:göras
den skattskyldi levnadskostnader därtill såsomoch hänförliga utgifter,ges

vad skattskyldig gåva eller periodisktutgett understöd ellersom som
därmed jämförlig periodisk utbetalning till hushåll;i sittperson

sådana kostnader hälsovård,för sjukvård företagshälsovårdsamt som
i anvisningarna;anges

kostnader i samband med plock-
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ning vilt växande bär ochav svam-
eller kottar till den del kostna-par

derna inte överstiger de intäkter som
skattefria enligt I 9är

utförtsvärdet arbete, i den skattskyldiges förvärvsverksamhetav avsom
skattskyldige skattskyldigesden själv eller andre maken eller den barnav

år;fyllt 16som
den skattskyldiges ikapital har nedlagts hansränta eget som

förvärvsverksamhet;
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning skuld;

enligt 8 kap. 1 § studiestödslagen 1973:349;ränta
avgift enligt lagen 1972:435 överlastavgift;om
avgift enligt 10 1987:10;kap. plan- och bygglagen
avgift enligt 99 § utlänningslagen 1980:376;a
avgift enligt 26 § arbetstidslagen 1982:673;
skadestånd, grundas 1976:580 ilagen medbestämmandesom om

förhållandetarbetslivet eller lag gäller mellan arbetsgivare ochannan som
skadeståndetarbetstagare, ekonomisk skada;när ånannatavser

företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken;
rättegångsbalken;straffavgift enligt 8 kap. 7 § tredje stycket

för vilketbelopp arbetsgivare betalningsskyldig enligt 75 §är upp-
bördslagen 1953:272 eller för vilket betalningsskyldighet föreligger

underlåtenhetgrund enligt 1982:1006avdrag lagengöraattav om
avdrags- uppgiftsskyldighet beträffande vissaoch uppdragsersättningar;

avgift enligt lagen 1976:206 felparkeringsavgift;om
kontrollavgift enligt lagen 1984:318 kontrollavgift vid olovligom

parkering;
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen 1978:268;

åtgärdervattenföroreningsavgift enligt 1980:424lagen motom
frånvattenförorening fartyg;

avgift enligt 3 § 1975:85lagen med bemyndigande meddelaatt
föreskrifter in- eller utförselom varor;av

lagringsavgift enligt lagen 1984:1049 beredskapslagring olja ochom av
naturgasområdet;kol 1985:635eller lagen försörjningsberedskapom

avgift enligt 18 § 1902:71lagen 1, innefattande vissa bestämmelsers.
elektriska anläggningar;om

lånat lånatkapital till den del kapital tillränta den delränta
sådant sådantäcks statligt bi- eftergifträntan räntan motsvarasav av

drag i 7 eller amortering ellerpunkt anvis- täcksräntasom avses av av
sådantningarna till 24 statligt bidragav som avses

i punkt 3 anvisningarna tillav
19

mån månkapitalforlust i vidare kapitalförlust i vidarem.m. m.m.
får ske enligt särskilt föreskrivs.36än ånsom som

Se vidare anvisningarna. Se vidare anvisningarna.
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31

Till tjänst hänföres dels allmän Till tjänst räknas dels allmän
eller enskild tjänst eller stadigvaran- eller enskild tjänst eller stadig-
de uppdrag varjeävensom varande liksomuppdrag varjeannan an-
fast eller tillfällig arbetsanställning fast eller tillfällig arbets-nan

tillfälligtoch dels bedriven anställning delsoch vetenskaplig,veten-
skaplig, litterär, konstnärlig eller litterär, konstnärlig eller därmed
därmed jämförlig verksamhet, till- jämförlig verksamhet, tillfälligt

såsomfälligt uppdrag, uppdrag uppdrag in-ävenatt samt annan
förrätta bouppteckning, arvskifte, komstgivande varak-verksamhet av
auktion, besiktning, värdering, skogs- tig eller tillfällig den intenatur om
räkning, därmed hänföraävensom till näringsverksamhetär attannan
jämförlig inkomstgivande eller till inkomstverksam- kapital enligtav
het tillfällig lagen 1947:576 statlig in-natur.av om

komstskatt.

Med tjänst likställs tillrätt
a pension,

utgårb livränta, på grund sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäk-som av
ring eller annorledes grundän försäkring och inte vederlag vidutgörav
avyttring egendom,av

c ersättning, i form utgårlivräntaän grund sjuk- ellersom annan av
olycksfallsförsäkring, i samband med tjänst,tagen

d undantagsförmåner, samt
e periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den

mån beloppet inte frånundantagetär skatteplikt enligt 19 § inteoch heller
vederlag vidutgör avyttring egendom.av

Se vidare anvisningarna.

32§

mom.91 Till intäkt tjänst hänförsav

avlöning,a arvode, traktamente, a avlöning, arvode, traktaments-
förmånsportler och i och resekostnadsersättning, sportlerannan peng-

bostad eller utgått förmånochannat iar, bostadsom annan pengar,
för tjänsten, utgåtteller för tjänsten,annat som

b pension,
sådanc livränta utgått grund sjuk-, olycksfalls- ellersom av

skadeförsäkring eller annorledes grund försäkringän med undantagav
livränta vederlag vidutgör avyttring månegendom, i denav detsom av

frågainte livräntaär i d inteoch heller följerom som avses annat av
2 mom.,

frågad sådani i c angiven livränta, utgår till följdom som av
personskada och vilken 2 inte tillämpligt, denär del livräntanmom. av

ersättning för förlorad inkomst skattepliktigsom eller föravser naturav
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underhåll,förlorat
utgått sjuk-e ersättning i form livränta grund elleränsom annan av

ersättning,olycksfallsförsäkring, i samband med tjänst, dock intetagen som
sjukvårds- eller läkarkostnader,avser
undantagsförmåner, jämförligf periodiskt understöd eller därmed

periodisk intäkt i 31 samtsom avses

engångsbclopp utgår engångsbelopp utgårg till tillgsom som
följd personskada och följd personskada ochutgör utgörav av
skattepliktig intäkt enligt skattepliktig intäkt enligt punkt 1punkt 1

anvisningarna till 19 anvisningarna till 19av av
sådan påh utdelning och vinst

fåmansföre-vid avyttring aktier iav
enligt lagen3 § 12tag som mom.

statlig inkomstskatt1947:576 om
skall intäkt tjänst.tas upp som av

såsomSom intäkt tjänst räknas jämväl belopp änannat sagtsav ovan -
återbäring återköpvinstandel, eller vid försäkring uppburet beloppav -

utgått sådanvilket grund pensionsförsäkring sjuk-eller ellerav
olycksfallsförsäkring, tagits i tjänst.samband medsom

Sådan påersättning grund kol-av
avgdngsbidragsfdrsdlcringlektiv som

tecknas förmånarbetsgivare tillav
för arbetstagare och bestämmessom
med hänsyn till andraäven omstän-
digheter den försäkrades lev-än
nadsålder och anställningstid räknas
endast delvis intäkt tjänst påsom av

angives i punkt 11sätt närmare av
anvisningarna. Motsvarande gäller i
fråga sådan avgångsersättningom

påannorledes grundänsom av
avgångsbidragsförsäkringkollektiv

utbetalas till arbetstagare.statenav
Även avgångsersättning ut-som
betalas till arbetstagare omfat-som

s.k. trygghetsavtal räknastas av
endast delvis intäkt tjänst påsom av
det angives i punkt 11sätt som av
anvisningarna. Har tjänsteinnehavare löne-som

Har tjänsteinnehavare förmån sådantlöne- innehaft fastighetsom
förmån innehaft på sådantfastighet 5han enligt 1 kap. § fas-sätt, att

han enligt 51 kap. § fas- tighetstaxeringslagensätt, 1979:1152att
tighetstaxeringslagen 1979:1152 skall dockskallägare,anses som
skall skall dock intäkt, vilken tjänsteinnehavarenägare,anses som
intäkt, åtnjutitvilken tjänsteinnehavaren från fastigheten, räknas
åtnjutit från fastigheten, räknas intäkt näringsverksamhetsom av

intäkt jordbruksfastighet eller i förekommande fall be-som av - -eller fastighet. handlas enligt reglerna för privatbos-av annan
tad.
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mom. Såsom3 intäkt inte3 Som intäkt tasupp- m 0 m. upp
icke vad vårdkostnadsersättning för i enskilttages statensom av an-

visats till bestridande särskilda, skatt-familjehem i följd denav varav
med vissa tjänster eller uppdrag skyldige inte medges föravdrag
förenade såsom:kostnader; underskott kan uppkommasom

utlandstillägg och därmed lik- den anvisade ersättningenattgenom
ställda förmåner för riket inte räcker för täckatill därmedutom sta- att
tionerad personal vid utrikesförvalt- avsedda utgifter.
ningen eller i biståndsverk-svensk
samhet;

förvaltningskostnadsbidrag och
anslag till andra expenser;

å uppförd häst- och båtlega;stat
till beställningshavare vid armén

utgående hästgottgörelse för egna
tjänstehästar;

resekostnads- och traktamentser-
sättning;

vårdkostnadsersättning för av
i enskilt familjehem;person

ägande följd härav skattskyldigi
icke avdrag för underskott,göra

därigenom,kan uppkomma attsom
sålunda anvisat anslag förslåricke

täckandetill därmed avseddaav
utgifter.

Bestämmelserna i första stycket
tillämpas på motsvarande kost-även
nadsersättning anvisats kom-som av

eller bekostas Nordiskamun som av
ministerrådet i samband med arbete
inom för det nordiska tjänste-ramen
mannautbytet. Bestämmelserna till-
lämpas vidare i den omfattning-

i punkt fjärde7 stycketsom anges av
påanvisningarna kostnadsersätt--

ningar anvisats styrelsen försom av
Stockholms internationella freds-
forskningsinstitut sådanSIPRI till
på bestämd tid kontraktsanställd
forskare vid SIPRI utländskärsom
medborgare och vid tidpunktensom
för anställningen hos SIPRI inte är
bosatt i Sverige. Riksskatteverket får
också, skäl föreligger, förklaranär

reglerna i första stycket skallatt
påtillämpas motsvarande ersättning,

anvisats offentligsom av annan
institution. Sådant får,beslut när
omständigheterna föranleder det,
återkallas riksskatteverket. Motav
beslut, riksskatteverket med-som
delat fårenligt detta stycke, talan
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inte föras.
mom. Förmån3 Förmånfri 3 fria av a mom. av grupp-

grupplivförsäkring inte åtnjutssjukförsäkring enligttas upp som som
intäkt, förmånen åtnjutits grunder fastställts i kollektivav-oavsett om som
på grund påstatlig eller grund tal mellan arbetsmarknadens hu-av av
kommunal eller enskild tjänst. Har vudorganisationer intetas upp som
sådan förmån åtnjutits på grund utgår påintäkt. Ersättningav som
enskild utgåtttjänst och efter grund sådan försäkringväsent- utgörav
ligt förmånligare grunder skattepliktig intäkt tjänst.än som av
gäller för befattningshavare i statens
tjänst, skall förmånendock tas upp

intäkt till den del den utgåttsom
förmånligareefter grunder deän
gäller för nämnda befatt-som

ningshavare. Förmån friav grupp-
sjukförsäkring åtnjuts enligtsom
grunder fastställts i kollektivav-som
tal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer inte hellertas

intäkt.upp som
Är vid4 enskild tjänstm 0 m .anvisad särskild ersättning för vissa

med tjänsten förenade kostnader,
skall denna ersättning redovisas
såsom intäkt.

Har skattskyldig grund 4 Har skattskyldigav mom.
byte verksamhetsort avflyttat till grund byte verksamhetsortav av av

bostadsort arbetsgivarenoch flyttat fåtttill bostadsort ochny av ny
eller allmänna uppburitmedel särskild sinersättningav av ar-
särskild till bestridandeersättning betsgivare eller allmänna medelav

flyttningskostnad, dock för flyttningskostnaden,skall skall ersätt-av
sådan ersättning såsom ningen intäkt endast tillupptagas tas upp som
intäkt allenast i månden den del utgåttersättningenersätt- med

utgåttningen med väsentligt högre väsentligt högre belopp än som
belopp gäller för befatt-än gäller för befattningshavare statligisom
ningshavare i tjänst. tjänst.statens

33§
mom. Från1 måintäkt avdragtjänst för samtliga utgifter,görasav

vilka kostnaderäro för fullgörande såvitttjänsten,att icke föranse som av
kostnader anvisats särskilt anslag, i 32 § 3sättsamma ärsom, mom.

såsomskall intäkt.sagt, upptagas
fårAvdrag i enlighet härmed ske för, bland annat:

avgifter den skattskyldige i samband med tjänsten erlagt försom egen
eller efterlevandes pensionering annorledes försäkring;än genom

hyra eller kostnad för tjänste- eller arbetslokal, för vilken denannan
skattskyldige haft själv vidkännas utgift;att

kostnad för arbetsbiträde, den skattskyldige för tjänstsanväntsom
utförande och han själv avlönat;som

åförlust medel, för vilka den skattskyldige varit grund sin tjänstav
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redovisningsskyldi

kostnad för i tjänsten, där ökad levnadskostnad vid iresor resa
vad angår statstjänst, särskild tjänsten den vanliga verksam-utom

ersättning varit därför anvisad; hetsorten varit förenad medsom
övernattning;

färdkostnad vid i tjänsten;resa
kostnad för facklitteratur, instrument och dylikt, varit nödigt försom

tjänstens fullgörande.

frågaI till avdrag för Ränta skuld den skatt-rättom som
på ådragitskuldränta den skatt- skyldige sig för sin utbild-som

ådragitskyldige sig för sin utbild- ning eller i föroch tjänstenannars
ning i hänförseller och för tjänsten till inkomst kapital enligtannars av
gäller 39 § 1 lagen statlig1947:576 in-mom. om

komstskatt.
mom.2 skattskyldig, 2 skattskyldig, haftsom mom. som

haft intäkt tjänst i form kon- intäkt tjänst i form kontantav av av av
sådan sådanlön eller lön ellertant ersättning,ersätt-annan annan

ning, enligt 11 kap. 2 § lagen enligt 11 kap. 2 § lagensom som
1962:381 försäkringallmän 1962:381 allmän försäkringom om
skall inkomst anställ- skall inkomst anställ-anses som av anses som av
ning, skall kostnader ning, skallutöver kostnaderutöversom som

i punkterna 3 7och anvis- i punkterna 3-4 7ochavses av avses av
ningarna ha haft utgifter till anvisningarna ha haft utgifteranses anses

belopp minst 3 000 kronor. till beloppett minst 1 000 kro-ettav av
fårAvdraget överstiga tio fårdock inte Avdraget dock inte ensamtnor.

intäkten avrundat till eller tillsammans med kostnaderprocent av
högre hundratal kronor,närmast i punkterna 3-4 7ochsom avses av

och heller eller tillsam- anvisningarna överstiga intäkten.ensamt
med kostnader imans som avses

punkterna 3 7och anvisningarnaav
överstiga intäkten.

34§

återstårVad tjänst, sedan avdrag enligt 33 § gjorts, utgörsom av
inkomst tjänst.av

Uppkommer underskott vid be-
räkningen inkomst tjänst med-av av

avdrag för frånunderskottetges
intäkt tjänst följandenärmastav
beskattningsår.

§l541

Inkomst jordbruksfastighet Inkomst näringsverksamhetav av
eller rörelse skall beräknas enligt skall beräknas enligt bokförings-
bokföringsmässiga grunder, i den månmässiga grunder, i den dessa
mån stådessa ståricke i strid med icke i stridsär- med särskilda be-
skilda bestämmelser i denna lag. istämmelser denna lag.
Även inkomst fastighetav annan
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beräknas enligt bokföringsmässiga
grunder i de fall angivas i punktsom
1 anvisningarna.av

I andra fall ellerän sagtssom nu I andra fall än skallsagtssom nu
i punkt anvisning-4 åtnjutitssom anges intäkta av ha det be-anses

åtnjutitsskall intäkt haarna anses skattningsär, under vilket intäkten
det beskattningsår, under vilket blivit för den skattskyldige tillgäng-
intäkten blivit för den skattskyldige lig för lyftning, och skall utgift eller
tillgänglig för lyftning, och skall omkostnad belöpa detanses
utgift eller omkostnad belöpa beskattningsâr,anses varunder utgiften

det beskattningsår, varunder betalats eller omkostnaden ägt rum.
utgiften betalats eller omkostnaden Sådan speciell skatt, avgift eller

Sådanägt speciell skatt, avgiftrum. ingår iränta, slutlig eller till-som
ingåreller iränta, slutlig ellersom kommande skatt enligt upp-

tillkommande skatt enligt upp- bördslagen 1953:272, dockanses
bördslagen, dock påbelöpaanses belöpa beskattningsârdet då

beskattningsårdet då den slutliga den slutliga eller tillkommande
eller tillkommande påförts.skatten påförts.skatten Statlig fastighets-
Statlig fastighetsskatt skall emel- skatt skall emellertid belöpaanses
lertid belöpa det beskatt-anses beskattningsårdet till vilket
ningsår till vilket skatten hänför sig. skatten hänför sig.
Beträjfande avdrag för räntekom-
pensation gäller särskilda be-
stämmelser i punkt 2 anvisningar-av

till 39na
frågaI inkomstom av annan

fastighet inte skall beräknassom
enligt bokföringsmässiga grunder

inkomst kapital gäller be-samt av
träffande har erlagts iränta som
förskott avdrag inte medges föratt
den del belöperpâräntan tidav som
efter beskattningsdrets utgång För

enligt denna bestämmelseränta som
inte kunnat dras omedelbartav
medges avdrag med lika be-stora
lopp årvarje återstodenunder av
den tid förskottsbetalningen harsom
avsett.

46§

mom2 skattskyldig, har varit bosatt här i riket under helasom
beskattningsåret, får dessutom avdrag:göra

1 för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning,
fårinte dras från inkomsten särskildsom förvärvskälla, i denav av

utsträckning framgår 5punkt anvisningarna;som av av
påförda2 för egenavgifter enligt lagen 1981:691 socialavgifterom
fårinte dras från inkomsten särskild förvärvskälla;som av av

3 för obligatoriska avgifter den skattskyldige, grund arbetesom av
i nordiskt land,ett enligtannat slutligt fastställd debitering skall betala i
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överensstämmelse denmed konvention i förordningensom avses
1981:1284 tillämpning konvention den 5 1981 mellanom av en mars
Sverige, Danmark, Finland, Island Norgeoch social trygghet, denom om
avgiftsgrundande intäkten beskattningsårettill beskattning för i Sverige;tas

för belopp4 den skattskyl-som
dige under beskattningsdret har beta-
lat för eller tillgodoräknas som
underhåll icke hemmavarandeav
barn intill dess barnet årfyllt 18
eller intill dess det fyllt år det21 om
genomgårgrundskolagymnasieskola
eller därmed jämförlig grundutbild-
ning, dock högst med kronor3 000
för varje barn;

6 för avgift beskattningsåretden skattskyldige har betalat undersom
för pensionsförsåkring tjänstepensionsförsäkring,än ägsannan som av
arbetsgivare, framgåri den omfattning 6punkt anvisningarna.som av av

Har skattskyldig under beskatt- Har skattskyldig under beskatt-
ningsåret ningsåretvarit skyldig betala varit skyldig betalaatt att
sjömansskatt, medges avdrag för sjömansskatt, medges avdrag för
periodiskt understöd avgift för periodiskt understöd och avgift för
pensionsförsäkring under-och pensionsförsäkring isom anges
hållsbidrag, i månförsta första stycket endast i densom anges

och månstycket 4 6, endast i den hänsyn inte tagits till understödet
hänsyn inte tagits till understödet, eller avgiften vid beräkningen av

underhdllsbidragetavgiften eller vid sjömansskatt.
beräkningen sjömansskatt.av

Avdrag för avgift isom avses
första stycket medges endast6 i den
mån avdrag får fråninte ske intäkt

särskild förvärvskâlla.av
Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under delen av

beskattningsåret, medges avdrag månibara den det belöpersagtssom nu
tid.nämnda

§1747

sammanlagda beloppet den Sammanlagda beloppet denav av
frånskattskyldiges inkomster olika frånskattskyldiges inkomster olika

förvärvskällor, minskat i förekom- förvärvskållor, minskat i förekom-
sådantmande fall med sådantavdrag mande fall med avdragsom som

i 46 och 46 §§, i 46utgör taxerad inkomst.taxe- utgöravses a avses
rad inkomst.

Den taxerade inkomsten avrundas
nedåt till helt hundratal kronor.

48§

.132 skattskyldig fysisk 2 skattskyldig fysiskm o m m o m. per-
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varit bosatt här i riketperson, som varit bosatt här i riketson, som
under beskattningsåret,hela har under beskattningsåret,hela har

tillrätt kommunalt grundavdrag till kommunalträtt grundavdrag
med 10 000 kronor. med 12 000 Grundavdragetkronor.

får dock inte överstiga den skatt-
skyldiges inkomst aktiv närings-av
verksamhet och tjänst minskadav
med avdrag i in-46 Isom avses
komst tjänst inräknas därvid inteav
intäkt i 32 första stycket§som avses

denHar skattskyldige under be-
skattningsdret uppburit folkpension
i form ålderspension, förtidspen-av
sion, sjukbidrag, änkepension, om-
stâllningsbidrag, särskild efterlevan-
depension eller hustrutillägg skall
grundavdraget minskas med det
belopp sålunda uppburits.som

Har skattskyldig under beskattningsåret uppburit lön eller annan
gottgörelse skattepliktigutgör inkomst enligt lagen 1958:295som om
sjömansskatt skall grundavdraget minskas med tolftedel för varje perioden

trettio dagar för vilken den skattskyldige uppburitom beskattningsbar
inkomst enligt nämnda lag enligt §1 2 lagensamt skattepliktigmom.
dagpenning. sålundaDet beräknade grundavdraget uppåtavrundas till helt
hundratal kronor.

mom.3 Skattskyldig fysisk 3 skattskyldig fysiskm o m. per-
varit bosatt här i riket varitperson, bosatt här i riketsom son, som

endast under del beskatt- endast under del beskattn-en av en av
ningsåret, har till kommunalt ingsâret,rätt har till kommunalträtt
grundavdrag med tolftedel grundavdrag med tolftedelen av en av
10 000 kronor för varje kalender- 12 000 kronor för varje kalender-
månad eller del därav, månadvarunder eller del därav, varunder
han varit bosatt här i riket. Härvid han varit bosatt här i riket. Härvid
gäller bestämmelserna i 2 gäller bestämmelserna i Zmom.mom.
andra stycket. sålundaDet beräk- första stycket andra och tredje me-
nade grundavdraget uppåtavrundas ningarna andra och tredjesamt
till helt hundratal kronor. styckena. sålundaDet beräknade

grundavdraget uppåtavrundas till
helt hundratal kronor.

50§

mom.2 För fysisk 2 För fysiskperson, m o m. person, som
varit bosatt här i riket under varit bosattsom här i riket under hela

någonhela eller del beskattn- någoneller del beskattningsåret,av av
ingsåret, denutgörs beskatt- den beskattningsbarautgörs in-
ningsbara inkomsten den komstentaxera- den taxerade inkomstenav av
de inkomsten minskad med kom- minskad i förekommande fall- -munalt grundavdrag. beskatt-Den med kommunalt grundavdrag och
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ningsbara inkomsten skall i avdrag i andra stycket.anges som avses
helt hundratal såkronor; över-att
skjutande belopp, uppgårintesom
till helt hundratal kronor; bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatte-
förmåga underbeskattningsåret hava
varit väsentligen nedsatt till följd av
långvarig sjukdom, olyckshändelse,
ålderdom, underhåll andra när-av
stående barn, för vilka den skatt-än
skyldige tillgodonjuta allmäntägt
barnbidrag, eller därmedannan
jämförlig måomständighet, efter
taxeringsnämndens eller; besvärom
anförts eller ock särskild framställ-
ning därom gjorts den juni30senast
året taxeringsåret,efter länsrät-näst

beprövande den skattskyldigestens
taxerade inkomst minskas, förutom
med kommunalt grundavdrag, med
ytterligare efter omständigheternaett

belopp, dock högst 10 000avpassat
kronor. skattskyldig påHar grund av
jämkning vid beräkning sjömans-av
skatt åtnjutit avdrag för nedsatt
skatteförmåga, skall avdrag, som

i detta stycke, minskas detmedavses
belopp, varmed jämkning medgivits.

Om skattskyldigs inkomst, efter
avdrag därå belöpande påskatt,av
grund nedsatt arbetsförmåga,av
långvarig oförvållad arbetslöshet,

försörjningsbörda ellerstor annan
därmed jämförlig omständighet
understigit vad han kan havaanses
behövt till underhåll för självsig och
för make och oförsörjda barn exi-
stensminimum den skattskyldigeär
berättigad till avdrag för nedsatt
skatteförmåga.

Även skattskyldig, inkomstvars skattskyldig, inkomst tillvars
till icke obetydlig del utgjorts av icke obetydlig hardel utgjorts av
folkpension, särskildaär om folkpension, inteom- särskildaär om- -ständigheter icke föranleda annat- föranlederomständigheter annat -berättigad till föravdrag nedsatt berättigad till särskilt avdragett
skatteförmåga. från den taxerade inkomsten.

Vad i andra stycket angå-sägs
ende tid och ordning för särskild
framställning avdrag angå-samtom
ende minskning avdraget medav
belopp, varmed jämkning erhållits
vid beräkning sjömansskatt, skallav

motsvarande tillämpning frågaiäga
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avdrag enligt tredje och fjärdeom
styckena.

återstårVad härefter avrundas
nedåt till helt hundratal kronor och

för skattskyldig,utgör som nu
beskattningsbar inkomst.nämnts,

.213 För skattskyl- 3 För skattskyldigmom annan mom. annan
dig i 2 i 2 denän utgör än utgörsom avses mom. som avses mom.
den taxerade inkomsten tillika be- taxerade inkomsten tillika beskatt-
skattningsbar inkomst. ningsbar inkomst.

beskattningsbara inkomstenDen
nedåtavrundas till helt hundratal

kronor.
§2251

Skatteplikt till kommunal in-
komstskatt inträder; den beskatt-när

uppgårningsbara inkomsten till
minst kronor.100

52§

mom Äkta beskattningsåret1 makar, under tillsammans,levtsom
för sin inkomst.taxeras en var

Avdrag, i50 andra§ 2som mom
eller tredje stycket beräknas försägs,
vardera maken för sig. Härvid iakt-

vardera makens skatteför-tages att
måga bedömes med hänsyn till ma-
karnas sammanlagda inkomst och
förmögenhet avdrag enligtsamt att
50 andra stycket för§ 2 mom. ma-
karna tillsammans måicke överstiga
det högsta belopp där angives.som

50 fjärdeAvdrag enligt § 2 Avdrag enligt 50 § 2 and-mom. mom.
stycket beräknas för vardera maken förstycket beräknas varderara
för sig hänsyn till andra maken för sig hänsyn tillutan tagen utan tagen

frågamakens inkomst. I jämk- andra makens inkomst.om
ning avdraget enligt be-av
stämmelserna i punkt femte2 stycket

anvisningarna till skall50 § förav
vardera maken beaktas värdet av
hälften makarnas sammanlagdaav
skattepliktiga förmögenhet. Vid
jämkning skall vidaresagtssom nu

frånbortses sådan förmögenhet, som
enligt lagen8 § 1947:577 stat-om
lig förmögenhetsskatt skall räknas in
i den skattskyldiges skattepliktiga
förmögenhet.
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53§

mom. åligger så1 Skyldighet erlägga skatt för inkomst framtatt
föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddeladeannat

grund överenskommelse eller beslut, i 72 73 §§och sägs:av varom
a fysisk person:
för tid, under vilken han varit här riketi bosatt:
för all inkomst, förvärvats inom eller riket;utom samtsom
för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för inkomst här belägen fas- näringsverksamhetför inkomstav av
tighet; hänför sig till ellerfastighetsom

för inkomst rörelse, här här i riket;fast driftställeav som
bedrivits från fast driftställe; för inkomst näringsverksamhetav

vinst vid avyttringutgörsom av
egendom i lagen26 §som avses
1947:576 statlig inkomstskattom
och innefattar nyttjanderätt tillsom

hus eller del hus här iett ettav
riket;

för inkomst näringsverksamhetav
vinst vid avyttring delsutgörsom av

aktier och andelar i andra svenska
aktiebolag, handelsbolag och ekono-
miska föreningar sådanaän som

i 2 § 7mom. lagen statligavses om
inkomstskatt, dels konvertiblaav
skuldebrev utgivits svenskasom av
aktiebolag sådanaoch dels av av
svenska aktiebolag utfästa op-
tionsrätter till nyteck-rättsom avser
ning eller köp aktie och blivitav
utfästa i förening med skuldebrev,

överlåtaren någotvid tillfälleom
kalenderårunder de tio när-som

föregått år dådet avyttringenmast
skedde haft sitt egentliga bo och
hemvist här i riket eller stadig-

vistatsvarande här;

för avlöning förmån,eller utgåttdärmed jämförligannan som av
anställning eller uppdrag hos svenska eller svensk kommun;staten

för avlöning eller förmån, utgåttdärmed jämförligannan som av annan
anställning måneller uppdrag, i härifrånden inkomsten uppburitsannat
och förvärvats verksamhet här i riket;genom

för pension enligt lagen för pension enligt lagen
1962:381 allmän försäkring 1962:381 allmän försäkringom om
till den del beloppet överstiger föroch ersättning enligtannan

kronor10 000 och för nämnda lag;ersätt-annan
ning enligt nämnda lag;
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påför pension grund anställning eller uppdrag hos svenska statenav
kommun;eller svensk

utgårför belopp, grund pensionsförsäkring änsom av annan
tjänstepensionsförsäkring, försäkringen meddelats i här i riket bedrivenom
försäkringsrörelse;

1954:243för ersättning enligt yrkesskadeförsäkring ellerlagen om
1976:380 arbetsskadeförsäkring 1956:293lagen och lagenom om

utgåttåt författning,ersättning smittbärare enligt lag ellersamt somannan
någontill militär-vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller grund av

tjänstgöring fall 1977:265eller i i lagen statligtom per-som avses
sonskadeskydd eller lagen 1977:267 krigsskadeersättning till sjömän;om

frånför dagpenning erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen 1973:370
arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadsstöd enligtkontant lagenom

1973:371 arbetsmarknadsstöd;kontantom
för timstudlestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen 1973:349;

härifrånför i förvärvaduppburen, verksamhet här riketannan genom
inkomst tjänst;av

återförtför avdrag för egenavgifter enligt 1981:691lagen om
socialavgifter, för restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter i den
mån avdrag medgetts för avgifterna för avgifter i 46 §har samt som avses
2 första 3stycket och ned ändrad debitering i densattsmom. som genom
mån avdrag har medgetts för avgifterna;

för vinst vid icke yrkesmässig
avyttring fastighet här i riket ellerav

frånrörelse bedrivits fast drift-som
ställe här i riket eller tillbehör till
sådan fastighet eller rörelse och av
egendom i35 § 3som avses a mom.
och innefattar nyttjanderätt tillsom

hus eller del hus här iett ettav
riket; samt

för vinst vid icke yrkesmässig
avyttring dels aktier och andelarav

sådanai svenska företag som avses
i punkt anvisningarna4 tilla av

dels konvertibla41 skuldebrevav
svenska aktiebolagutgivitssom av

och sådanadels svenska ak-av av
tiebolag utfästa optionsråtter som

i 35 § 3 första stycket,avses mom.
överlåtaren någotvid tillfälleom

kalenderårunder de tio nar-som
föregått år dådet avyttringenmast

skedde haft sitt egentliga bo och
hemvist här i riket eller stadigva-
rande vistats här;

b dödsbo:
för all inkomst förvärvats inom riket.eller utomsom
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253 Avlider beskattningsår, dåskattskyldig, skall för det dödsfalletmom.
inträffade, dödsboet efter såvälhonom för inkomst, vilken dentaxeras
avlidne ingåtthaft, för inkomst, vilken till dödsboet efter dödsfallet,som
och skall därvid för dödsboet tillämpas vad enligt bestämmelserna isom
denna lag skolat gälla för den avlidne.

För beskattningsår dådet, dödsfallet inträffade,än tillämpas vadsenare
dödsbo frånfällesägs endast den avlidne vid sitt bosatt härsom om om var

i riket; i sådanfall dödsbo här i riket icke hemmahörandeannat anses som
juridisk inte skall till kommunal inkomstskatt.taxerasperson som

Från taxeringsår Frånoch med det taxeringsåroch med det
följer efter det fjärdenärmast följer efter det fjärdenärmastsom som

kalenderåret kalenderår,efter kalenderåretdet kalenderår,efter det
då dödsfallet dåinträffade, tillämpas dödsfallet inträffade, tillämpas
dock bestämmelserna han- dock bestämmelserna han-om om
delsbolag dödsbo efter den delsbolag dödsbo efter densom som

frånfällevid sitt frånfällebosatt här i vid sitt bosatt här ivar var
riket, för dödsboet skulle ha riket, för dödsboet skulle haom om
beräknats högre till statlig in- beräknats högre till statlig in-
komstskatt taxerad inkomst komstskattän taxerad inkomst än
10 000 kronor eller skatte- 10 000 kronorstörre eller skatte-större
pliktig förmögenhet 100000 pliktig förmögenhetän 100 000än
kronor. Dödsbo vilket Ingårbe- i dödsbo sådankronor. egen-
stämmelserna domhandelsbolag vid dödsfallet privat-om som var

någotvarit tillämpliga beskatt- bostad, i skall5 regler-som avses
ningsår sådantdärefter privatbostad tillämpas intillanses som na om
bolag i beskattningshänseende, utgången angiven tid. Döds-av nyss

storleken boets inkomst påoavsett bo vilket bestämmelsernaav om
eller förmögenhet. Bestämmelserna någothandelsbolag varit tillämpliga
i detta stycke tillämpas icke beskattningsår därefteranses som
ñdeikommissbo. sådant bolagi beskattningshänseen-

de, storleken boets in-oavsett av
komst eller förmögenhet. Be-
stämmelserna i detta stycke tilläm-

icke fideikommissbo.pas
Om fårsärskilda skäl föreligger, riksskatteverket ansökan förklara att

dödsbo, föregåendeenligt såsomstycke skall behandlas handelsbolagsom
i fårbeskattningshänseende, enligt bestämmelserna itaxeras andra stycket.
Ansökan förskall kunna till prövning riksskat-att hosupptagas göras

åretteverket under taxeringsår,efter dådet gångensenast dödsboet första
skall behandlas handelsbolag i beskattningshänseende. Mot beslut,som som
riksskatteverket sådantmeddelat fåri ärende, talan inte föras.

§2654

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

l1RINK l
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sådan för vilken avgift enligt bevillningsavgifter förför inkomst, lagen om
förmånersärskilda rättigheter beträffande vilkenoch skall erläggas eller
från sådan åtnjutasbefrielse avgift skall jämlikt särskilt stadgande i samma

lag;
sådan fastighetc i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringsla-ägare som avsesav

1979:1152:gen
mån från sådanför inkomst fastigheten i den inkomst härrörägarensav

användning byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagengör attsom
skall indelas specialbyggnad, dock kommunikationsbyggnad,som
distributionsbyggnad eller reningsanläggning;

sådand fastighet i 3 3 § fastighetstaxeringsla-kap.ägare av som avses
gen:

mån från sådanför inkomst fastigheten i inkomstden härrörägarensav
sådanegendom användning ioch nämnda lagrum;som avses

i riket bosatt delägare i dödsboe
efter vid frdnfällesittperson, som
icke varit här riket bosatt:i

dtnjuten,för dödsboet tillav
honom utdelad inkomst, för vilken
dödsboet skyldigt betala in-är att
komstskatt;

f här i riket bosatt fysisk f här i riket fysiskbosattperson, person,
åtnju- åtnju-under vistelse utomlands vistelseunder utomlandssom som

tit avlöning eller därmed tit avlöning eller därmedannan annan
förmån förmånjämförlig grund jämförlig grundav annan av annan

anställning där anställning anställning där anställningän änom- om-
eller svenskt,bord fartyg bord fartyg:svenskt svenskt

danskt eller norskt luftfarlyg:

för inkomst anställningen i omfattning i 3den punktav som anges av
anvisningarna.

framgår från70 där frikalladeAv § skattskyl-äratt avsespersoner som
dighet för vissa inkomster.

Se vidare anvisningarna.

Anvisningar

§27:m 3

I paragraf angives vad idenna med de lagen användasom avses
taxeringsår beskattningsår. räkenskapsårbeteckningarna Brutetoch

beskattningsår viss förvärvskällaräknas för under förutsättning attsom
förvärvskällan enligt bokföringsmässigainkomsten beräknas grunder iav

Somenlighet med bestämmelserna i 41 ytterligare förutsättning gäller
frågai skattskyldig, enligt 1 § bokföringslagen 1976:125a ärsomom

bokföringsskyldig, föreskrifterna i 12 § nämnda iakttagits;lagatt
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frågab i skattskyldig, frågaib skattskyldig,om som om som
skall föra räkenskaper enligt jord- skall föra räkenskaper enligt jord-
bruksbokföringslagen 1951:793, bruksbokföringslagen 1979:141,

föreskrifterna i 11 § nämndaatt lag föreskrifterna i 8 § nämnda lagatt
iakttagits; iakttagits;samt samt

frågac i skattskyldig, inte under a ellernämnts b,om som att
räkenskapsåret omfattar tiden den 1 maj-den 30 april, den 1 juli-den 30
juni, den 1 september-den 31 augusti eller tid enligt 12§ förstasom
stycket bokföringslagen 1976:125 medgivits för den skatt-annan av
skyldige bedriven verksamhet.

Har skattskyldig, i första påbörjatstycket c, eller upphörtsom avses
med verksamheten räkenskapsåret,eller lagt räkenskapsåretskallom

beskattningsårutgöra hinder det omfattarutan tid tolvatt änav annan
månader. Räkenskapsår utsträcks omfatta längre tid adertonatt änsom
månader någotskall dock inte i fall räknas beskattningsår. Inte hellersom
skall räkenskapsår lagts till kalenderårtid än räknassom om annan som
beskattningsår dåi fall omläggningenän har förannat skett att samma
räkenskapsår för frågaförvärvskällan i för den skattskyldigesom annan av
bedriven verksamhet för vilken räkenskapsårbrutet godtages som
beskattningsår.

När skattskyldig börjar eller slutar viss verksamhet och omläggningnär
räkenskapsår beskattningsåretsker, kan komma omfattaav kortare elleratt

längre tid månader.tolvän Av denna paragraf följer sådanadet i fallatt
kan inträffa den årskattskyldige inteatt alls skallett eller hantaxeras att

år skall tvåför beskattningsår.ett taxeras

Utgör räkenskapsårbrutet enligt Utgör räkenskapsårbrutet enligt
bestämmelserna i första och andra bestämmelserna i första och andra
styckena beskattningsår för beskattningsårstyckena för fastig-annan
fastighet inrättas fastighetenoch het skeroch under löpande räken-un-
der löpande räkenskapsår för ända- skapsår sådan förändring fastig-att
mål i 24 § 2 hetenskall inte längre skall redovisas isom avses mom.,

räkenskapsåretdet avslutat inkomstslaget näringsverksamhet,anses
dagen före dåden dag fastigheten räkenskapsåretskall det anses av-
blivit färdigställd för nämnda ända- slutat dådagen före den dag för-
mål. därpåDet följande beskatt- ändringen intrziffade. därpåDet
ningsåret omfattar tiden till följande beskattningsåret omfattarut-
gången dådet innevarande utgångenka- tiden till dådet inne-av av
lenderåret. kalenderåret.varande

Beskattningsåret, sådant det i denna paragraf bestämts, natur-avser
ligtvis förhållanden.normala Uppkommer fråga eftertaxering, kanom
beskattningsåret komma ligga längre tillbaka i Beskattningsåratt tiden. blir
i dylikt år,fall det enligt huvudregeln beskattningsår,skulle varitsom om
taxering skett i tid.rätt
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till 19 §

1.23 Socialbidrag, underhåll,begravningshjälp har lämnatssamt som
intagen kriminalvårdsanstalti eller patient sjukhus e.d. inteutgör
skattepliktig inkomst. frågaDetsamma gäller i föreningartill influtnaom
medlemsavgifter. Som begravningshjälp behandlas inte tjänstepension
avseende tid efter den frånfälle.pensionsberättigades

skadeståndsförsäkringMed förstås försäkring, enligt vilken den
utfåförsäkrade skadeståndersättning föräger vartill han berättigadär

grund personskada överfallsskydd o.d..av
Ersättning till följd utgårpersonskada i form periodiskänav som annan

engångsbelopputbetalning och förlorad inkomst skattepliktigavser av
såvidaskattepliktig intäktutgör ickenatur följer övriga be-annat av

stämmelser i denna lag.
engångsbelopp,Om utgår till följd personskada, ersättningutgörsom av

för framtida förlust skattepliktig inkomst, skall dock 40 procentav av
såsombeloppet avräknas icke tvåskattepliktig del. Uppbär skattskyldig

sådana engångsbeloppeller flera till följd personskada, skall vadav samma
sådanthar gälla varje belopp. Vad frånsagts avräknas ellersom nu ettsom

engångsbeloppflera beskattningsåret fårunder emellertid -i förekomman-
de fall tillsammans med årvad tidigareavräknats försom samma-
personskada sammanlagt icke överstiga femton basbelopp enligt lagen
1962:381 allmän försäkring. Härvid skall avräknad delom ettav
engångsbelopp uttryckas i det basbelopp, århar fastställts för detsom

engângsbeloppetvilketunder blivit tillgängligt för lyftning.
sådanUtbytes livränta utgåreller del därav, till följdsom av per-

sonskada och skattepliktig engångsbe-intäkt enligt 32 §utgör 1 motmom.,
lopp, gälla bestämmelserna föregåendei sådantstycke beträffande
engångsbelopp. Utbytes livränta eller del därav, utgörannan som
skattepliktig intäkt enligt engångsbelopp,32 § Imorn., skall helamot
engångsbeloppet såsom skattepliktig intäkt. Skerupptagas utbyte, helt eller
delvis, engångsbelopp,livränta än skall beloppetsagts motav annan nu

icke skattepliktigutgöra intäkt.anses
utgår frånLön, sådanaarbetsgivare dåi fall, denne grundsom av

3 kap. 16 § andra eller tredje stycket lagen 1962:381 allmänom
försäkring uppbära frånarbetstagaren tillkommandeäger ersättning allmän
försäkringskassa, skattepliktig intäkt. Förär arbetsgivaren den honomär av
i nämnda fall frånuppburna ersättningen försäkringskassan ävensom annan
därifrån uppburen ersättning i anledning kostnad för den anställdesav
räkning betrakta skattepliktig inkomst, dockatt ersättningen ickeattsom

skattepliktig förär arbetsgivaren, därest den till den anställde utbetalda
lönen eller den för honom havda kostnaden för arbetsgivaren ickeutgör
avdragsgill utgift i förvärvskälla. Ersättning, annorledes i formänsom av
pension eller livränta utbetalas arbetsgivare vid yrkesskada ellerannan av

dåarbetsskada i de fall, stårarbetsgivaren s.k. självrisk enligt lagen
1954:243 yrkesskadeförsäkring eller lagen 1976:380 arbets-om om
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skadeförsäkring, räknas till skattepliktig inkomst enligt de grunder som
skulle hava gällt vid försäkring enligt sistnämnda lag.

Skatteplikt föreligger inte frånför bidrag utgåreller kommun,stat som
enligt regeringen eller statlig myndighet meddeladeav bestämmelser, iav
samband med utbildning eller omskolning, till arbetslösa och partiellt
arbetsföra frågamed dem i sådanasamt bidrag likställda måni denom
bidragen traktamente och särskilt bidrag. Flyttningsbidragavser som
lämnas arbetsmarknadsmyndighet inte skattepliktigav en utgör intäkt i
följd avdrag inte medges för den kostnad sådant bidragvarav ellersom
stöd är täcka. Skattepliktavsett föreliggeratt inte frånheller för bidrag en
allmän försäkringskassa till handikappade föräldrareller till handikappade
barn för anskaffning eller anpassning motorfordon. Utgår bidraget tillav

näringsidkare för näringsverksamheten tillämpasen bestämmelserna om
näringsbidrag i punkt 2 anvisningarna.av

Kontant arbetsmarknadsstöd skattepliktigutgör intäkt.
Skatteplikt föreligger icke engångsbidragför utgår i samband medsom

arbetsplacering led i arbetsmarknadsstyrclsensutgör omhändertagandesom
flyktingar.av
Skatteplikt föreligger heller för bidrag, stiftelsen Dag Ham-som

marskjölds minnesfond till fullföljande sitt ändamål utgiver förav
utbildning.mottagarens

Enligt 46 § 2 första stycketmom.
föreligger4 viss till avdrag förrätt

bidrag till barns underhåll Sådant
underhållsbidrag skall icke hänföras
till skattepliktig inkomst.

Eftergivet belopp ellerräntaav
amortering på statliga lån till bo-
stadshus skall inte skat-tas upp som
tepliktig intäkt. Detsamma gäller i
fråga sådant räntebidragom som

iavses
36-38 §§ bostadsfinansierings-a

förordningen 1974:946 och punkt
övergångsbestämmelserna8 tillav

nämnda förordning
b 33 § bostadslånekungörelsen

1967:552,
c 39 och 41 §§ nybyggnadslåne-

förordningen för bostäder
1 986: 692,

d 38, 40 och 41 §§ ombyggnads-
låneförordningen för bostäder
1986:693,

förordningene 3 § 1986.-82 om
och amorteringränta frågaimm

vissa statliga tilläggslån till kul-om
turhistoriskt värdefull bebyggelse,

f 9 förordningen§ 1984:614
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lån vissa fas-för förvärv avom
enligt för-har förköptstigheter som

köpslagen 1967:868,
förordningen 1985:3526§g

gatukostnads-lån förm.m.om
fall,ersättning i vissa

1987:258h förordningen15 §
för köpstöd för flerbarnsfamiljerom

egnahem,av
förordningeni 1983:974 om

statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus,

j förordningen 1977:33215 §
energibesparandestatligt stöd tillom

åtgärder bostadshusi m.m.

32 §till

3. SåsomSåsom intäkt tjänst skallintäkt tjänst skall avav
hyresvärdetblandhyresvärdetbland upptagas, annat,upptagas, annat,

åtåt bostad, denden kanbostad, kan som varasom vara avav
upplåten.upplåten. För den,För den, anställde äranställde är somsom

löneförmånsåsomsåsom arbetare i jordbruk anställdanställd och
alltsååtnjuter värdetmed binäringar eller i rörelse eller bostad, skall

bostadsförmånsåsomeljest hos denna medräknasoch avannan person
löneförmånernaslöneförmån åtnjuter uppskattning.vidbostad, skall

såsomalltså intäktVidare skallvärdet denna bostads- upptagasav
förmån skatt-löneför- värdet andra denmedräknas vid utavav

åtnjutna förmåner,månernas jfr punkt därestuppskattning 1 skyldige
berättigadanvisningarna till icke varit21 §. Vidare han skulle attav

åtnjutasåsom föravdrag för utgifternaintäkt värdetskall upptagas
förmånernas förvärvande för denden skattskyldigeandra utavav

åtnjutna förmåner, sigsjälv förskaffatdärest han icke händelse, hanatt
Såsom således,åtnjuta intäkt skallvarit berättigad dem.skulle att

förutsättning,för under angivnaför utgifterna för-avdrag nyss
månernas exempelvis värdet friförvärvande för den hän- upptagas av

fria skatter,förskaffat sig kost ochdelse, han själv ävensomatt resor
Såsom således, o.d.försäkringsavgifter arbets-intäktdem. skall som, anställdesgivaren betalat för denangivna förutsättning,under nyss

tillhandahålla.eljestellerexempelvis värdet fri räkningupptagas av
förfria skatter, Arbetsgivares kostnaderkost och ävensom tryg-resor

dyl., pensionförsäkringsavgifter gande arbetstagareso. som ar- av
avsättningför den ellerbetsgivaren betalat anställ- pen-genom

jfr dock punkt här dock icke8 sionsförsäkringdes räkning utgör
nedan. Arbetsgivares kostnader för skattepliktig intäkt för den anställ-

pension de.tryggande arbetstagaresav
avsättning eller pen-genom

dock ickesionsförsäkring utgör
skattepliktig intäkt för den anställ-
de.

naturaförmåner,bostadsförmånAngående åvärdesättningen andraoch
ingå i 42 § och därtilli avlöningen, meddelas bestämmelserkunnasom
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Är till vederbörandehörande anvisningar. tjänstebostad med hänsyn
åliggandetjänstinnehavare representationsskyldigheti tjänsten större än

ställningskäligen erforderligt för i motsvarandekansom anses en person
tjänsten förenad representationsskyldighet, skallsärskild, medutanmen

såsom å bostadsförmånenvärde allenast vad kanupptagas som anses
bostad sistnämnda beskaffenhet. Motsvarande gäller, därestmotsvara en av

erforderligttjänstebostad anledning kanär större änav annan som anses
fåttför tjänstinnehavarens hans familjs Har tjänstinnehavareoch behov.

bostadsförmån,utgiva givetvis uppskattadeersättning för skall bostadens
värde därmed minskas.

a.3 Har i 3 Har anställd i ak-anställd ak- ettett a. enen
eller kon-tiebolag aktier iförvärvat aktier i bolaget tiebolag förvärvat

ingår vertibla skuldebrev, vinstandelsbeviseller i ibolag,ett som samma
eller skuldebrev med optionsrätttill priskoncern bolaget, ettsom
utgivnaunderstiger marknadsvärdet bolaget eller i bolag,ettsom av

ingårskall skillnadsbeloppet inte i koncerntas samma somupp som
till pris understigerintäkt bolaget, ettsom om som

skillnadsbe-marknadsvärdet skall
loppet inte intäkttas omupp som

på sådanaaktier värdepapper grundgrund samtidigtav
erbjudande förvärvats samtidigt erbjudande förvär-har haräven av av
andra bolagets anställda andra bolagetsoch ak-än även änvats an-av
tieägare anställda och ak- ställda och aktieägare anställ-samt samt

ingårtieägare i i da aktieägare i bolag,bolag, ochannat annatsom
ingårkoncern bolaget, i koncern somsamma som som samma

villkor för de bolaget, villkor gälltgälltsamma som an- samma som
för de anställda,ställda,

under nämnda anställdasunder 1 nämnda anställdas 1
ak- för-aktieägaresoch aktieägares sammanlagda och sammanlagda

tieförvärv inte har överstigit tjugo inte har överstigit tjugovärv pro-
det det antalet utbjudnatotala antalet totalaprocent ut- centav av

aktier, värdepapper,bjudna
den anställde därvid inte har den anställde därvid inte har

aktier värdepapperförvärvat för förvärvat för beloppbeloppett ettsom
överstiger 30 000 30 000kronor. överstiger kronor.som

Vid beräkning enligt Vid beräkning enligt förstaförsta styck- styck-
värdepapper2 medräknas aktier beträf- 2 medräknas ävenävenet et

fande vilka aktieägare vilka aktieägarebeträffandeavyttraten en
aktiersin företrädesrätt förvärva sin företrädesrätt för-att avyttrat att

till värdepapper till deandra de anställda och ak- andraän änvärva
aktieägarna.tieägarna. anställda och

Bestämmelserna i anvis- i anvis-denna Bestämmelserna denna
aktierna värdepap-ningspunkt gäller inte ningspunkt integällerom om

vid tiden för de anställdas förvärv vid tiden för de anställdas för-pren
föremålinregistrerade vid Stockholms marknadsnote-förär värv är

fondbörs eller föremål handel ring.förär
enligt avtal bolaget har traf-ett som
fat med svensk fondkommissio-en

påmed skyldighet för dennenär att
kurser pâbegäran av envar ange
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aktierna och till dessa kurser köpa
sådanaoch sälja aktier.

Vid tillämpning denna anvisningspunkt jämställs styrelseledamot ochav
styrelsesuppleant med anställd.

4.31 I vissa tjänster särskild I4. vissa tjänster särskildär är er-
ersättning anvisad för vissa med sättning anvisad för vissa tjän-med
tjänsten förenade kostnader, mästeförenade kostnader,stensom som

måsteden skattskyldige be- betalas den skattskyldige.av av
stridas. fråga sådanI ersättningom
skall i beskattningshänseende skill-
nad mellan statlig eller enligtgöras
vad nedan därmed jämställdsägs
tjänst och enskild tjänst.

Är fråga statlig tjänst, skallom
den anvisade ersättningen icke upp-

intäkt tjänsten, liksomtagas som av
å andra sidan de kostnader; som
skola med ersättningen bestridas,

såsomavföras utgift, även om
ersättningen icke förslår till kostna-
dernas gâldande. Vad gällersagtsnu

dåför de fall, den anvisade ersätt-
ningen avsedd täcka utgifternaär att

Ärfråga.i ersättningen däremot
endast avsedd mindreutgöraatt ett
bidrag till kostnadernas bestridande,
skall ersättningen i sin helhet upp-

såsom intäkt, medan å andratagas
sidan kostnaderna avdragas så-

utgift, i månden deäven över-som
skjuta ersättningen. Vad sagtsnu
skall gälla i fråga kom-även om

såmunal tjänst ock eljest vid an-
ställning hos offentlig institution,
beträffande vilken förklaring enligt
32 § 3 andra stycket gäller.mom.

frågaI enskild tjänst Dennaskall ersättning skallom tas upp
den anvisade ersättningen intäkt, och de omkostnader,upptagas som
såsom intäkt, och de omkostnader, skall betalas med ersättningen,som

skola därmed bestridas, avföras dras kostnader för tjänstensom av som
såsom omkostnader för tjänsten eller uppdraget. Om därvid ersätt-
eller uppdraget. Om därvid ningen inte räcker förtill betalaersätt- att

förslårningen icke kostnadernastill fåromkostnaderna, bristen dras av
gäldande, får avföras åbristen in- intäkten tjänsten i övrigt.mot av

tjänstentäkten i övrigt. Härvid Härvid gäller dock, det kanav om an-
märkes dock, det kanatt, ersättningen har beräknatstas attom an-

den anvisade ersättningentagas, att med hänsyn till vad skäligensom
beräknats med hänsyn till vad åtkan förnormaltsom attanses
skäligen kan åtgå tillnormalt täcka de skallomkostnaderanses som
täckande de omkostnader, betalas med ersättningen,av störreattsom
skola därmed bestridas, avdragstörre denän motav- som svarar an-
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drag denän motsom svarar an- medgesvisade ersättningen bör
visade medgivasersättningen bör endast ersättning-det visas, attom
allenast det visas, grundatt förhållan-grund särskildaom en av

förhållandensärskilda ersätt-av sådanaräckt tillden inte för skäliga
Åsådananingen varit otillräckli för börsidan detomkostnader. andra

skäliga omkostnader. sidanandra sådanai fall ofta kunna attantas,
torde dylikti fall ofta kunna gått återsättningen i sin tillhelhetan-

den anvisade ersättningentagas, att de omkostnader för vilka den av-
åtgåtti sin helhet till de omkost- särskild utredningsetts, utan att

nader, för vilka den avsetts utan att behöver lämnas i detta avseende. I
särskild utredning i detta avseende fråga traktamentsersättning ochom
behöver Avdrag medlämnas. resekostnadsersättning vid medsam- resa

belopp den anvisade ersätt-ma bil gällersom dock särskilda be-egen
ningen torde i regel böra medgivas i i punkterna ochstämmelser 3 a
de fall, då ersättningen överstiger 3 anvisningarna till 33avc
vad imotsvarande fallstatensom av
anvisas. lärer exempelvisDetta vara
förhållandet beträffande de resekost-
nadsersättningar; i allmänhetsom
utbetalas de enskilda järnvägar-av

frågaI traktamentsersätt-omna.
gällaning dock särskilda bestäm-

punktmelser, 3 anvisningarnaavse
till 33

8.32 utgåttUnderstöd, vid arbetskonflikt till i konflikten indragensom
frånarbetare organisation, han tillhört, icke hänföra tillär attsom

skattepliktig intäkt.

påskattskyldigHar grund an-av
ställning eller särskilt uppdrag åtnju-

förmåntit fria förmå-skallav resor;
inte skattepliktig intäktutgöranen

såsomden inte är attom anse er-
sättning för kontant avlöning. Om

förmåndenna förutnyttjats iresor
tjänsten eller fråntill ochresor ar-
betsplatsen får följaktligen motsva-
rande avdrag för resekostnader inte

Skattefriheten frågagäller igöras.
har företagits skatt-om somresa av

skyldig och dennes make eller sam-
bo och barn under år. jfr18 punkt
3 här ovan.

10.33 Förmån lånräntefrittav
lån, understigereller där räntan

skallmarknadsränta, tas upp som
intäkt tjänst, varvid motsvarandeav

låntagarenbelopp anses som en av
betald rånteutgift.

gäller dock i fallVad sagtsnu
fjärdei 35 § 1avses a mom.som

stycket.
12.34 sjukpenning enligt 12. sjukpenning enligtlagen lagen
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1962:381 allmän försäkring,om 1962:381 allmän försäkring,om
lagen 1954:243 yrkesskadeför-om 1954:243lagen yrkesskadeför-om
säkring, lagen 1976:380 om ar- säkring, lagen 1976:380 om ar-
betsskadeförsäkring, lagen betsskadeförsäkring, lagen
1977:265 statligtom 1977:265per- statligtom per-
sonskadeskydd och lagen sonskadeskydd och lagen

1977:267 krigsskadeersättningom 1977:267 krigsskadeersättningom
till sjömän skattepliktig intäktutgör till sjömän intäktskattepliktigutgör

tjänst sjukpenningen grundasav om tjänst sjukpenningen grundasav om
inkomst, hänför sig tillsom förvärvsinkomst, hänför sigsom

tjänst och för sig eller tillsammans till tjänst. Till intäkt tjänst han-av
med sjukpenninggrundande försannan under nämnda förutsättningar
inkomst uppgår till 6 000 kronor också ersättning enligt lagen
eller högre belopp år.för Till intäkt åt1956:293 ersättning smitt-om

hänförestjänst under nämndaav bärare författ-lag ellersamt annan
ocksåförutsättningar ersättning utgåttning, annorledes änsom

enligt lagen 1956:293 ersätt-om grund försäkring, sagts,av som nyss
åtning smittbärare lagsamt någonannan till vid sjukdom eller olycks-

utgåtteller författning, som annor- fall i arbete eller grund mili-av
påledes grund försäkring,än av tärtjänstgöring.

någontill vid sjuk-sagts,som nyss
dom eller olycksfall i arbete eller
grund militärtjänstgöring.av

Föräldrapenningförmäner Vårdbidragoch enligt lagen allmänom
försäkring ersättning enligt 1988:1465lagensamt ersättning ochom

närståendevârdledighet för skattepliktig intäktutgör tjänst, dockav
sådan Vårdbidragdel ersättning förutgör merkostnader.av som

Korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen
1973:349, utbildningsbidrag för doktorander, timersättning vid grundut-
bildning för grundvux, vid vuxenutbildning för psykiskt utvecklings-vuxna
störda särvux och vid grundläggande svenskundervisning för invandrare
räknas skattepliktig intäkt tjänst.som av

Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, kontant arbets-
marknadsstöd, statsbidrag frånmotsvarande dagpenning erkänd arbets-
löshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd lämnas till arbetslössom

rörelse, ersättning enligtstartar 14 15 §§och lagen 1983:1070som egen
arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare stöd enligt 6 §om samt

förordningen 1983:1079 statsbidrag till verksamheten med ungdoms-om
lag, räknas skattepliktig intäkt tjänst.m. m. som av

Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret räknas
skattepliktig intäkt tjänst.som av

Detsamma gäller dagpenning stimulansbidrag,och vilka enligt av
regeringen eller statlig myndighet utgåmeddelade bestämmelser tillav
deltagare i arbetsmarknadsutbildning frågamed sådanadem isamt om
bidrag likställda.

a.3512 Till intäkt tjänst räk- 12 Till intäkt tjänst räknasav a. av
avdrag för egenavgifter har avdrag för egenavgifter harnas som som

återförts enligt 7 återförtspunkt anvis- enligt 7punkt anvis-av av
ningarna till 33 § -i den mån ningarna till 33 §samt restituerade,samt
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avdrag för avgifternahar medgetts avskrivna egenavgif-avkortadc eller
tjänstvid beräkning inkomst enligt lagen 1981:691avav ter om so--

restituerade, avkortade eller intäktcialavgifter, inte utgörav- som av
skrivna egenavgifter. näringsverksamhet, och avgiften som

första stycketi 346 § 2 mom.avses
ändradnedoch satts genomsom

mån avdrag hardebitering, allt i den
medgetts för avgifterna.

till 33 §

3.36 sitt arbetesin tjänst skattskyldigi 3. Har iHar skattskyldig
riket, varitverkställt företagit inomvanligadenutom resorresor som

med övernattningförenadeverksamhetsorten, hanäger rätt utomatt
åtnjuta icke blott för kostna- vanligaavdrag den verksamhetsorten, äger

jämväl till ökningden för själva för avdrag för denhan rättutanresan
harhanökning levnadskostnaden, i levnadskostnaden,den somsom

fått vid- haftden skattskyldige kan hava grund han vistatsattav
kännas den vis- sin vanliga verksamhetsort.grund, hanatt utom

vanliga verksamhet-Densin vanliga verksamhet-tats utom
områdesåsom inomför hotellrum, ökad utgörssort, rten etts o av

avstånd frånkm den skatt-kostnad för föda i tjänst, 50Därest ett avosv.
skyldiges tjänsteställe. Med vanligi punkt andra stycket4som avavses

områdeverksamhetsort likställsanvisningarna till anvisats32 sär- ett
får avstånd fråninom km denskild ersättning för kostnaderna, 50ett av

skattskyldiges bostad. Tjavdrag dock icke Hava ääga trum. n s e -
jämlikt ställe den plats där arbetsta-första stycket 325 § ärtaxe- en

fullgör huvuddelen sittringslagen traktamentsersättningar gare av ar-
upptagits bete. detta sker under förflytt-och andra ersättningar icke Om

må påsåsom intäkt, heller de ning eller arbetsplatser, helaemot som
tiden växlar, tjänsteställeersättningarnasvarandekostnaderna anses som
i regel den plats där arbetstagarenavdragas.

såsomfullgör del sitt arbete,en av
hämta lämna arbetsmaterialochatt

avslu-utföra förberedande ocheller
påarbetsuppgifter. arbetetande Om

pågår begränsad tidvarje arbetsplats
villkor gäller för vissaenligt de som

byggnads- ocharbetstagare inom an-
läggningsbranschen eller därmed
jämförliga branscher bedöms av-

frånutgångspunktdragsrätten med
den skattskyldiges bostad.

första avsedd ökning Kostnadsökning enligt förstaI stycket i
logi,levnadskostnaden skall, där den stycket kan utlägg föravse

måltiderskattskyldige inte visar ökning, merkostnad för diver-större samt
uppgått småutgifter.ha till beloppett mot-anses se

ersättning ersättningsvarande den Har arbetsgivare utgivitsom av ar-
betsgivaren utgivits för kostnadens för täcka kostnadsökningen föratt
täckande måltider småutgiftertraktamente, dock högst och dag--
till belopp i enlighet med traktamente visar denvad ochsom -,
nedan detta styckei skattskyldige inte ökning,sägs störremotsvarar
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normala ökningstörsta i lev- medges avdrag med belopp motsva-
nadskostnaden. Riksskatteverket rande den uppburna ersättningen,
fastställer för varje kalenderår ett dock högst kronor150 dag heltperbelopp normalbelopp motsvarande maximibelopp för dag.

normala ökning istörsta lev- Detta maximibelopp kostnads-avser
nadskostnaden för dygn. Harett ökning för måltider och småutgifter

varit förenad med övernatt-resan under varje hel dag har tagits isom
ning skall den ha detvarat anspråkanses för helSom dagresan.
antal dygn antaletmotsvararsom avresedag harävenanses om resan
övernattningar: Har ägt påbörjats föreresan kLrum 12.00 och hem-

samband med övernattningutan komstdag har avslutatsom resan
skall såsom normala ökningstörsta efter kl. påbör-19.00. Om harresan
i levnadskostnaden räknas: fyra jats eller avslutats tidigaresenare
tiondels normalbelopp, förrättni-när skall avdraget bestämmas till högst

tio timmar i följd,änvaratngen mer halvt maximibelopp.ett
två tiondels normalbelopp,samt när Vill skattskyldig visa kost-att

förrättningen eljest fyraänvarat nadsökningenmer i ochett samma ar-
timmar i följd. Omfattar vistelse på bete varit avdragstörre än som

och längre tid 15änorten samma beräknats i enlighet med vad nudygn i följd, skall från och med det skall utredningen hanssagts, avse
sextonde dygnet såsom största samtliga förrättningarnor- i nämnda
mala ökning i levnadskostnaden arbete beskattningsåret.under
räknas tiondelar normal-sex Avdrag för kostnadav för logi med-
beloppet. Vid års1984-1991 taxe- med belopp motsvarande detges
ringar skall för skattskyldig vid faktiska utlägget. densom Kan skatt-
arbete inom byggnads- och anlägg- skyldige inte visa logikostnaden
ningsbranschen fortlöpande haft sin medges avdrag med belopp motsva-
arbetsplats förlagd till och randeen sam- ersättning frånuppburitssom

utanför den vanliga verksam-ortma arbetsgivaren nattraktamen--hetsorten under längre tid två årän fårDetta avdrag dock intete. över-
för tid därefter såsom största stiga kronor50nor- axim inattper m -mala ökning i levnadskostnaden belopp för natt.

belopp motsvarande denettanses När arbete den vanligautom
del normalbeloppetav verksamhetsortensom avser varit förlagt till enkost vid förrättning pågått läng-som och inom riket underortsamma

tid 15 dygn ökat medän faktiskre längre tid månader i följdän tre enkostnad för logi på arbetsorten. Vill bedöms till avdrag enligt be-rätten
skattskyldig visa kostnadsökning-att stämmelserna i punkt 3 a.

i och tjänst varit stör-en en samma Oavsett vad fåranförtsovan
avdragän beräknats ire som kostnadsökningen- under förrättning på

lighet med vad skallsagts, ut-nu utrikes beräknas för varje förrätt-ort
redningen hans samtliga för-avse ning för sig. Avdraget beräknas med
rättningar i tjänstnämnda under ledning vad gäller förav som an-beskattningsåret; dock i frågaatt ställda i statlig tjänst.

avdrag för ökning i lev-om
nadskostnaden från och med det
sextonde dygnet i följd på ochen

eller under förrättning påortsamma
utrikes levnadskostnadsökningenort
får beräknas för varje förrättning för
sig.

Avdrag för ökade levnadskost- 3 Skattskyldig, har sitta. somnader däremot ickeär medgivet arbete den därän hanortannan
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påenbart den grund, den skatt-att harsin bostad, till avdraghar rätt
skyldige påhar sitt arbete ort för ökade levnadskostnader följan-annan i

den, där han har sin bostad. Harän de fall, nämligen om
den skattskyldige påbosatt sig arbetet endast kortarean- avser en

den, där han har tjänstänort tid,nan
eller anställning, eller antagit arbete, påarbetet skall bedrivas flera

skall påutföras änort olika platser ellersom annan
den, där han bosatt, avdrag iär är det anledning inteav annan
regel icke medgivet. Avdrag medgives ifrågasättas avjflytt-skäligen kan att
dock för det fall, anställningenatt ning sker s.k. tillfällig anställning.

endast ellerkortare tid Avdragavser medges endasten över-om
åskall bedrivas flera olika platser pånattning arbetsorten äger rum.

eller det anledning icke Skattskyldig, påav annan grund sittsom av
ifrågasättas,skäligen kan denatt arbete avflyttat till bostadsort, harny

skattskyldige skall avflytta till den till avdrag för ökade lev-rätt
där arbetet skall utföras.ort, nadskostnader bostad för denom

nästföregåendeOavsett vad i skattskyldige, dennes make, sambo
stycke påskattskyldig,sägs äger behållitseller familj på den tidigaresom
grund sitt arbete påbosatt sig bostadsorten sådanoch dubbel bo-av

den där hans familjän ärort påannan sättning skälig grundär av
bosatt, därest pådet med avseende eller sambosmakes förvärvsverk-

svårig-forvärvsverksamhet,makes samhet,
het familjebostadanskaffa elleratt svårighet anskaffaatt gemensam

därmed jämförlig omständig-annan bostad eller
ifrågasättas,ickehet skäligen kan därmed jämförlig omstän-annan

familjen skall avflytta till denatt dighet.
åtnjutaskattskyldiges bostadsort, Avdrag vid tillfällig anställning

avdrag för den ökning i lev- medges under två årlängst och vid
nadskostnaden föranledes dubbel bosättning årsom under längstav tre
den skilda bosättningen. bådaOm för gifta eller samboende ochpar
makarna berättigade sådanttilläro årunder längst för ensamståendeett
avdrag, skall, där makarna öve- skattskyldig Avdrag medges för
renskommit fördelning, längre tidsperioder deom annan än nämn-nu
det sammanlagda avdraget tillkom- da endast under förutsättning att ar-

dem med hälften Vad här betet visserligen inte kan betecknasma var.
såvittskall, makar; ickesagts kortvarigt ändå typisktavser settsom men

tillämpning i fall i 52§äga tidsbegränsat till sin ellersom är natur
2 sägs. sådantmom. fast anknytning till denatt en

tidigare bostadsorten krävs.
Avdrag för kostnad för logi be-

räknas till belopp motsvarande den
Ökningenfaktiska utgiften. i kostna-

måltiderderna för småutgifteroch
på arbetsorten uppskattas enligt
utredning den faktiska kostnads-om
ökningensstorlekellerschablonmäs-
sigt enligt följande.

skattskyldigFör under desom
månadernaförsta bortovarontre av

medgivits avdrag enligt punkt 3 ovan
och alltjämt uppbär kostnadser-som

frånsättning arbetsgivaren till 75
kronor dag halvt maxi-ettper
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mibelopp.
skattskyldiga tillFör övriga 75

kronor dag halvt maxi-ettper
måna-mibelopp under de första tre

derna bortovaron och därefter tillav
kronor dag tredjedels50 ettper

maximibelopp.
på grund sitt3 Den som av

påarbete vistas sinänortannan
eller sin familjs hemort, tilläger rätt
skäligt för kostnad föravdrag en

avståndethemresa varje vecka iom
riktning mellan hemorten ochen

arbetsorten längre mil.5 Av-är än
draget gäller endast kostnad för resa
inom riket.

skall beräknasAvdraget i regel
kostnadefter för billigaste färdsätt.
avståndet i riktning mellanOm en

hemorten och arbetsorten överstiger
sjuttio mil eller företagits tillresan

fråneller Gotland medges dock av-
drag för kostnad för flygresa. Om
godtagbara allmänna kom-

fårmunikationer saknas avdrag
medges för kostnader för medresa

bil enligt den schablonegen som
i punkt 3anges c.

den skattskyldige under vis-Har
i hemmet dagtrakta-telsen uppburit

berättigar till schablon-mente som
avdrag enligt skall avdraget förovan
hemresekostnad minskas med mot-
svarande belopp.

bil för3 Den använtc. som egen
i tjänsten till avdragäger rättresor

för kostnaden med schablon-ett
kronor förbelopp varje körd10om

miL
4.37 Även för det fall, skatt-att skattskyldig berättigad4. En är

skyldig enligt punkt här icke3 till kostnadavdrag för förovan resor
berättigad till avdrag för ökadeär mellan bostad och arbetsplats om

levnadskostnader; han dockäger rätt avståndet uppgått till minst 30 kilo-
avdraga skälig kostnad för till Avdrag medges med 60resor öremeter:

frånoch arbetsplatsen, där denna kilometer för den del denper av
på sådant avståndvarit belägen från sådanasammanlagda sträckan för. hans bostad, behövthan anlitaatt överstiger kilometer60resor som per

och anlitat särskilt fortskajf-även årdag. Avdrag medges för räknat
ningsmedel. med högst kronor.15 000

avståndet mellanOm den skatt- mellan bostadSom ochresa ar-
skyldiges bostad och arbetsplats betsplats räknas mellanäven resa
uppgår till minst fem kilometer och bostaden och tillfällig arbetsplats
det klart framgår användandetatt av
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bil frånför till och inom den vanliga verksamhetsorten.egen resa ar-
betsplatsen regelmässigt medför en

påtidsvinst tvåminst timmar i jäm-
förelse med allmänt kom-
munikationsmedel medges avdrag
för kostnader för med bil.resa egen
Sådant avdrag ocksåmedges om
den skattskyldige använder bilen i
tjänsten årunder minst dagar för60
räknat för de dagar bilensom an-
vänds i tjänsten. bilen användsOm
i tjänsten under minst dagar för160
år räknat medges avdrag under alla
de dagar bilen används försom

mellan bostad och arbetsplats.resor
iAnvändning tjänsten beaktas dock

endast uppgården till minst 300om
mil för år räknat. skallAvdraget
bestämmas påenligt schablon
grundval genomsnittliga kostna-av
der för mindre bil och med hänsyn
till de kostnader direkt be-ärsom
roende körd vägsträcka mil-av
bundna kostnader. Regeringen eller
myndighet regeringen be-som

fastställer för varjestämmer taxe-
ringsår föreskrifter för beräkningen

avdrag i dessa fall.av
skattskyldig påFör grundsom av

ålder, sjukdom eller handikapp är
nödsakad använda bil tillämpasatt
inte bestämmelserna i andra stycket.
Detsamma gäller skattskyldig ärsom

använda bil påstörretvungen att
grund skrymmande last.av

Den förmånskattskyldig för fri delvis friår eller bil medges docksom av
inte föravdrag kostnader för i första stycket, nan harresor som avses om
företagit förmånenmed bil åtnjutits.under den tidresorna

till 41 §

4.38 fråga förvärvs- frågaI I inkomst tjänst4.om annan om av
källa jordbruksfastighet, såsomän gäller allmän regel, in-attannan
fastighet inkomsten beräknas åtnjutitskomst skall havavarav anses un-
enligt bokföringsmässiga grunder år, då frånder det densamma den
eller rörelse såsomgaller allmän skattskyldigcs synpunkt är att anse
regel, inkomst såsomskall hava verkligen förvärvad och tillatt anses
åtnjutits år, dåunder det densam- sitt belopp känd. Detta framförår

från den förhållandet,skattskyldigcs dåsynpunkt allt inkomstenma av
såsom verkligen förvär-är den skattskyldige uppburitsatt elleranse

vad och till sitt belopp känd. Detta blivit för honom tillgänglig för lyft-
förhållandet,framför då såsomär allt ning frågaeller, i bo-om
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inkomsten den skattskyldige stadsförmån förmånerav och andra
uppburits eller blivit för honom då den kom-natura, sättannat

såsomtillgänglig för lyftning eller, i mit den skattskyldige till godo,
fråga bostadsförmån och andraom detta oberoende in-huruvidaav
förmåner dåin dennatura, åretintjänatsan- komsten under eller

kommit densätt skattskyldigenat tidigare. Har anställd förvärvaten
till godo, detta oberoende huru-av värdepapper på förmånliga villkor
vida inkomsten åretintjänats under förmånen till beskattning dettas upp
eller tidigare. Vissa intäkter, tex. år värdepappren förvärvades. Vissaav
tjänst, å i bank ellerränta skallannan intäkter be-dock hänföras till
penninginrättning innestående medel skattningsåret, ehuru de icke upp-

kunna dock hänföras till näst-o.s.v. burits eller varit tillgängliga för
föregående års inkomst, ehuru de årslyftning förrän efter nämnda
icke uppburits eller varit tillgängliga utgång. Förutsättningen härför är
för årslyftning förrän efter nämnda emellertid, de intjänatsatt senast
utgång. Förutsättningen härför är beskattningsåretunder och upp-
emellertid, de intjänats underatt burits eller blivit tillgängliga för
beskattningsåret och uppburits eller före påföl-lyftning den januari15
blivit för lyftning tillgängliga jande år. Likaså skall intäkterome- som
delbart åretsefter det utgång eller i uppburits eller blivit tillgängliga för

såvarje fall tidigt under nästföljan- lyftning efter åretden 15 december
år;de de praktiskt kunnaatt taget före beskattningsåret hänföras till

hänföras till inkomsten under be- beskattningsåret de i sin helhetom
skattningsåret. Likaledes böra vissa belöper tidigast på beskattningsåret.
intäkter, hyror hyresfas-Lex. av en
tighet, vilka influtit redan före be-
skattningsårets ingång, hänföras till
nämnda års inkomst, därest de avse
beskattningsåret eller del därav samt
influtit omedelbart åretsföre ingång.
Särskilda regler gäller vidare enligt
punkt frågai på4 intäkt grunda om

icke yrkesmässig avyttringav av
aktier; konvertibla skuldebrev, op-
tionsrätter och andelar i vissa falL

Å Åandra sidan skola utgifterna andra skallsidan utgifterna
och omkostnaderna för in- och omkostnaderna för inkomst-

frånkomstförvärvet avdragas intäk- förvärvet frånavdragas intäkten
år, dåunder det de verkligenten år, dåunder det de verkligen blivit

blivit den skattskyldige bestridda,av den skattskyldige bestridda, ävenav
de inkomst,även tidi-om avse som de inkomst, tidigareom avser som

förvärvats eller först under ettgare förvärvats eller först under ett se-Ävenår beräknas inflyta.senare år Påberäknas inflyta. motsva-nare
här gäller, verk-utgift,att en rande frågasom i intäktersätt som om
ställts åretunder före eller efter gäller dock här, utgift,även att en
beskattningsåret, kan prak-attvara betalats efter den december15som
tiskt hänföra till utgift undertaget året beskattningsåretföre föreeller
beskattningsåret. Så kan exempelvis, den året15 januari efter beskattn-

å i hyresfastighetränta ingsåret,om en en kan hänföra tillattvara
intecknad skuld erlagts omedelbart utgift beskattningsåret.under
efter beskattningsårets utgång räntan

såsom utgift under be-attvara anse
skattningsåret, nämligen för det fall,
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hänför sig till beskatt-räntanatt
ningsåret. Om avdrag för kostnader

underhållreparation ochför av
sådan fastighet, intäkternavarav
beräknas enligt gäller24 § 1 mom.,

punkt anvisningarna till8även av
fråga avdrag för utgifter,25 I om

hänföra sig till realisationsvinst,som
särskilda bestämmelser jfrgälla

anvisningarna till punkt36 § 1.
enlighet härmed skola ford-I

utfört såsomringar för arbete räknas
år,detintäkt för varunder de inflyta,

utgifter,och vilka icke omedelbart
frånguldits, avräknas intäkterna för

år, ådet varunder de betalas. Ränta
inneståpenningar, i bank åsom

sådan åräkning, vilken räntan got-
tskrives insättaren den de-31per

såsomcember; nämnda daganses
intäkt, medaninfluten däremot rän-

å penningar; innestå åta som annan
såsomräkning, räknas inkomst för

år; dådet förfaller till betaln-räntan
någoning, till deläven räntanom

åbelöpt tidigare år:ellerett senare
någon upplåtit avverkningsrättOm

till skog betalning, skallmot som
år,erläggas under loppet fleraav

såsom årskall intäkt för varje upp-
den del köpeskillingen,tagas av som

årunder influtit.samma
ingåendeAvdrag för minskning i

virkesförråd upplåtarenvartillm.m.,
berättigad,kan fördelas därvidvara

på särskilda åren förhållandede i
årtill under varje influtna lik-den

gällerviden. Detsamma i tillämpliga
frågadelar i terminsvisom annan

inflytande intäkt i egentlig mening. I
fråga intäkt vid icke yrkesmässigom
avyttring fast eller lös egendom ärav
det däremot betydelse in-utan om
täkten skall uppbäras på gången
eller i särskilda Såterminer. skall
realisationsvinst respektive realisa-
tionsförlust beräknas med hänsyn till
käpeskillingens totala belopp, oavsett

skall betalas på gångdettaom en
terminsvis.eller

3M-RINK
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till 41 §a
2.39 Äger Ägerfastighet slag näringsfastighet del iannatav

i punkt sådan sådanän 1 del inämns samfällighet isom som avses
samfällighet i 41 § och 41 § och överstiger fastighetenssom avses a a
överstiger fastighetens andel in- andel intäkterna i samfällighetenav av
täkterna i samfälligheten dess andel sådanadess andel i kostnader i

sådanai kostnader i verksamheten på gångverksamheten ärsom en
gång avdragsgillaär vid avdragsgilla vid taxeringen medsom en

taxeringen med belopp under- belopp understigande 300 kronor,
stigande 300 kronor, föreligger icke föreligger icke skyldighet att ta upp
skyldighet intäkterna intäkternaochatt ta och kostnaderna vidupp
kostnaderna vid beräkning in- beräkning inkomst fastig-av av av
komst fastigheten. Förvaltas sådanheten. Förvaltas samfällighetav
sådan samfällighet juridisk juridisk skall kapitalin-av per- av person,

skall kapitalinkomster den komster den juridiskason, som som per-
juridiska har uppburit och har uppburit och belö-personen sonen som

belöper fastigheten fastigheten tilltas be-som tasupp per upp
till beskattning i den förvärvskälla i skattning i den förvärvskälla i vilken

ingår.vilken fastigheten intäktOm ingår.fastigheten
fastighet beräknas enligt 24 §av

2 skall dock kapitalinkomstermom.,
beskattas hos fastigheten iägare av
inkomstslaget kapital. Skattskyl-
dighet föreligger emellertid inte för
den del fastighets andel rante-av av
intäkterna understiger 300 kro-som
nor.

4.40 Uppbär delägare utdelning 4. Uppbär delägare utdelning
från samfällighet, fråni 2 § samfällighet, i 2 §som avses som avses
11 lagen 1947:576 11 1947:576lagenstat-mom. om stat-mom. om
lig inkomstskatt, skall utdelningen lig inkomstskatt, skall utdelningen

delägaren till beskatt- delägarentas till beskatt-av upp tasav upp
ning intäkt i den förvärvskälla ning intäkt i den förvärvskällasom som
vari ingårdelägarfastigheten eller, ingår.vari delägarfastigheten

intäkten denna beräknasom av
enligt 24 § 2 eller enligt 2 §mom.

lagen7m0m. statlig inkomst-om
skatt, intäkt kapital.som av

till 42 §
2.41 Värdet bilförmån skall bilförmånVärdet skall förav av

årför helt bestämmas årtill 22 helt bestämmas till 30 procentpro- av
åretnybilspriset i slutet åretcent nybilspriset i slutet före be-av av av

beskattningsåretföre för skattningsåret årsmodellförsenaste senaste
årsmodell förmånsbilen förmånsbileneller eller bil-av av om- -bilmodellen då inte dåsaluförs modellen inte saluförs till 30om - -till 22 uppskattatprocent ett uppskattat nybilspris,procentav ettav
nybilspris, baserat nybilspriset baserat nybilspriset för motsva-
for motsvarande modeller. rande modeller.

Ärförmånsbilensårsmodelläldre Är förmånsbilens årsmodell äldre
år förmånensskallän värde årtre förmånensskallän värdetre

nedsättas till 18 det i nedsättas till 24procent det iav procent av
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första angivnastycket nybilspriset. första stycket angivna nybilspriset.
Är förmånsbilens årsmodell Är förmånsbilens årsmodellsex sex

år äldreeller skall värdet för- år förmå-av eller äldre skall värdet av
månen nedsättas till 18 procent av nedsättas till 24 procent ettnen av

uppskattat nybilspris, baseratett påuppskattat nybilspris, 85baserat
85 nybilspriset i slutetprocent av av nybilspriset i slutetprocent av av
året beskattningsåretföre för de året beskattningsåretföre för de

Påförekommande bilarna.vanligast Påvanligast förekommande bilarna.
den skattskyldiges begäran skall för- den skattskyldiges begäran skall för-
månsvärdet bestämmas enligt andra månsvärdet bestämmas enligt andra

sådant nybilsprisstycket, sådantom som stycket, nybilsprisom som
där kan förberäknas för-avses där kan beräknas för för-avses
månsbilen. månsbilen.

förmånsvärdetVid beräkningen enligt första-tredje styckena skall tillav
det angivna nybilspriset i förekommande fall anskaffningskostnadenläggas

månför extrautrustning i den den överstiger 20 000 kronor.
Om den skattskyldige bekostar allt drivmedel för det privata nyttjandet

förmånsbilen förmånsvärdetskall nedsättas därigenom denav att
förmånsvärdetefter vilken första-tredjeenligtprocentsats styckena skall

minskasberäknas med fyra.
åtnjuter förmånenOm den skattskyldige åretendast under delen av

förmånsvärdetskall beräknat enligt första-femte styckena ned medsättas
för kalendermånadtolftedel varje hel åtnjutithan inte haren som

förmånen.
fåmansföretagHar företagsledare närståendei fåtteller honom person

utnyttja bil betydligt dyrare vad kanär än erforderligt medsom som anses
hänsyn till företagets verksamhet, tillskall det enligt schablon beräknade

bilförmånvärdet läggas belopp kan skillnadenett motsvaraav som anses
mellan de faktiska kostnaderna för bilens användning i verksamheten och
de för verksamheten erforderliga kostnaderna.

3.42 Förmånsvärdet måltidfri Förmånsvärdet3. måltidfriav av
bestående mål beståendedagen målett dagenav ettom av om
lunch eller middag lika 60med lunchär eller middag lika medär

genomsnittspriset i riket genomsnittspriset iprocent riket förav en
lunchmåltidför lunchmåltidnormal be- normal beskaffen-en av av

Förmånsvärdetskaffenhet. Förmånsvärdethelt het. helt fri kostav av
fri lika 150kost medär lika med 250ärprocent nämndaav procent av
nämnda genomsnittspris. genomsnittspris.

Får den skattskyldige måltid
kupong gäller inte värderings-genom

reglerna i föregåendenärmaste styc-
ke, kupongvärdet för måltidom en
överstigergenomsnittsprisetavrundar
uppåt till hela krontal.närmast

till 46 §

6.43 Avdrag för avgift för pensionsförsäkring medges endast om
försäkringen den skattskyldige.ägs av
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får fårinte överstiga inte överstiga denAvdraget den Avdraget
skattskyldiges A-inkomst för skattskyldiges A-inkomst föran- an-

beskattningsåret året beskattningsåret årettingen eller tingen eller
dessförinnan och beräknas dessförinnan och beräknasnärmast närmast

sådan sådanmed hänsyn till storleken med till storlekenhänsynav av
fråga sådan fråga sådaninkomst. II A-in- inkomst. A-in-om om

jordbruks-hänför sig till närings-komst till komst hänför sigsom som
fastighet eller rörelse verksamheteller eller hänför sig tillhän-som som
för sig till anställning, den anställning, den skattskyldigeskatt-om om
skyldige pensionsrätt i pensionsrätt ihelt saknar helt saknar anställ-
anställning inte ioch anställd ning och inte anställd i aktie-är är
aktiebolag eller ekonomisk förening ekonomisk förening varibolag eller

sådant sådantvari han bestämmande in-har han har bestämmande
inflytande i punkt 2 flytande i punkt 2 fem-som avses e som avses e
femte anvisningarna till anvisningarna 29stycket stycket tillteav av

får uppgå får uppgå29 avdraget till tillavdraget sammanlagtsam-
35 35manlagt högst in- högst inkomsten tillprocent procentav av

till denkomsten del den inte den del den inte överstiger tjugoöver-
gånger gångerstiger tjugo det basbelopp det basbelopp enligtsom

enligt 1962:381lagen lagen 1962:381 allmän försäk-som om om
året åretallmän försäkring för ringbestämts för förebestämts närmast

taxeringsåret taxeringsåretföre högst 25närmast samt samt procent
25högst den del in- den del inkomsten över-procent av av av av som

gångeröverstigerkomsten tjugo stiger tjugo inte trettiosom men men
gånger frågainte trettio nämnda Ibas- nämnda basbelopp. om

fråga får uppgåbelopp. I övrig A-inkomst övrig A-inkomst avdragetom
får uppgå tillavdraget högst 10 till högst 10 inkomstenprocent av

inkomsten till den del till den del den tillsammans medprocent av
föregåendeden tillsammans A-inkomstmed A-inkomst enligt me-

föregående gångerenligt mening inte ning inte överstiger tjugoöver-
gångerstiger tjugo nämnda bas- nämnda basbelopp. I stället för vad

belopp. I stället för vad angivits i andra och tredjesom an- som me-
fårgivits i andra tredje meningarnaoch ningarna detta styckeav av-

fårdetta stycke avdraget beräk- draget beräknas till högst be-ettav
till högst belopp lopp motsvarande angivet basbe-ett motsva-nas

rande angivet basbelopp jämte 30 lopp jämte 30 inkomstprocent av
inkomst näringsverksam-hänför sig hänför sig tillprocent av som som

jordbruksfastighettill eller rörelse het intill sammanlagd A-inkomsten
gångerintill sammanlagd A-inkomst motsvarande treen samma

gångermotsvarande basbelopp. Avdraget beräknas i sintre samma
basbelopp. Avdraget beräknas i sin helhet antingen inkomst som

inkomsthelhet antingen tillskall beskattning undertassom upp
beskattningsåretskall till beskattning under in-ellertas upp

beskattningsåret komståreteller inkomst- dessförinnan.närmast
året dessförinnan.närmast

fårOm fårsärskilda skäl föreligger Om särskilda föreliggerskäl
riksskatteverket efter ansökan be- riksskatteverket efter ansökan be-
sluta avdrag för avgift för sluta avdrag för avgift föratt attpen- pen-

fårsionsförsäkring fårmedges med sionsförsäkring medges med
högre belopp följer be-än högre belopp följer be-änsom av som av

föregåendei föregåendestämmelserna stycke. stämmelserna i stycke.
Därvid skall dock följande gälla. Därvid skall dock följande gälla.
För skattskyldig, redovisar För skattskyldig, redovisarsom som
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inkomst A-in-är attsom anse som inkomst A-in-är attsom somanse
komst endast tjänst iav endastmen som komst tjänst iav men som
huvudsak saknar pensionsrätt i huvudsak saknar pensionsrätt i

fåranställning, avdrag medges fåranställning, avdrag medges
högst med belopp, beräknat som högst med belopp, beräknat som

jordbruksfastighetför inkomst av för inkomst näringsverksamhetav
eller rörelse det före-sätt som det föreskrivits i före-sätt som

föregåendeiskrivits Harstycke. gående sådanHarstycke. skattskyl-
sådan erhållitskattskyldig särskild erhållitdig särskild ersättning i
ersättning i samband med att an- samband med anställningatt upp-
ställning upphört och har han hört och har han skaffat sig ett

sigskaffat betryggandeett fårpen- betryggande pensionsskydd,
fårsionsskydd, dock avdrag medges dock avdrag medges med högre

belopp.med högre Avdrag tvåsom belopp. Avdrag i desom avses
två föregåendei de närmast föregåendeavses fårmeningarnanärmast

fårmeningarna dock inte beräknas dock inte beräknas för inkomst som
frånför inkomst härrör ak-som frånhärrör aktiebolag eller ekono-

tiebolag eller ekonomisk förening misk förening vari den skattskyldige
sådantvari den skattskyldige har sådanthar bestämmande inflytande

bestämmande inflytande som avses i punkt 2 femte stycketsom avses e
2i punkt femte stycket anvis-e av anvisningarna till 29 Harav

29ningarna till Har skattskyldig, skattskyldig, själv ellersom -själv eller förmedlingsom genom förmedling juridiskgenom av per--
drivitjuridisk jordbruk,av person bedrivit näringsverksamhet,son- -skogsbruk eller rörelse, upphört upphört med driften i förvärvskäl-

med driften i förvärvskällan och har Ian och har han under verksam-
han under verksamhetstiden hetstiden skaffat sig betryg-ett
skaffat sig betryggandeett pen- fårgande pensionsskydd, avdrag

fårsionsskydd, avdrag beräknas beräknas B-inkomst.även Av-
fårB-inkomst. Avdraget iäven fårdraget i detta fall beräknas med

detta fall beräknas med beaktande årbeaktande det antal denav
årdet antal den skattskyldigeav skattskyldige drivit näringsverksam-

jordbruket, skogsbruketdrivit eller heten, år.dock högst för tio Hänsyn
år.rörelsen, dock högst för tio Hän- skall vid bedömningen avdragetsav

vid bedömningenskall avdra-syn av storlek till den skattskyldigestas
storlek till den skattskyldi-tasgets övriga pensionsskydd och andra

övriga pensionsskydd och andrages möjligheter till avdrag för avgift
tillmöjligheter avdrag för avgift i 46§ 2 förstasom avses mom.

i § 2mom.46 förstasom avses fårstycket 6. Avdraget dock inte
fårstycket Avdraget dock inte överstiga belopp för varjeett som

överstiga belopp för varjeett årsom pågåttdriften tiomotsvararsom
år pågåttdriften tiomotsvarar gångersom det basbelopp enligtsom
gånger det basbelopp enligtsom lagen allmän försäkring be-om

försäkringlagen allmän be-om årför det driften istämts för-
årför det driften förvärvs-istämts värvskällan upphört och heller

källan upphört och heller sum- de belopp undersumman av som
de belopp under be-man av beskattningsåretsom redovisats som

skattningsåret redovisats netto-som nettointäkt förvärvskällan ochav
intäkt förvärvskällan och sådanav intäkt i 32 första§ stycketsom avses
inkomst tillfällig förvdrvsverk- h ochav hänföra till vinstär attsom
samhet hänföra till vinstär att överlåtelsesom vid verksamheten. Harav

överlåtelsemed anledning av av riksskatteverket enligt punkt 1 tred-
förvärvskällan. Har riksskatteverket stycket anvisningarna till 31 §av
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enligt punkt 1 tredje stycket medgivitav dödsboatt tar pen-
anvisningarna till 31 § medgivit att sionsförsäkring, riksskatte-anger
dödsbo pensionsförsäkring,tar verket det högsta belopp varmed

riksskatteverket det högstaanger avdrag för avgift för försäkringen
belopp varmed avdrag för avgift för får medges. Härvid iakttas i til-

fårförsäkringen medges. Härvid lämpliga delar bestämmelserna i
iakttas i tillämpliga delar be- detta stycke avdrag för skatt-om
stämmelserna i detta stycke skyldigom av- upphört med driften isom
drag för skattskyldig upphört förvärvskälla.som Mot besluten av
med driften i förvärvskälla. Mot frågaen riksskatteverket i isom avses

frågabeslut riksskatteverket i fårav detta stycke talan inte föras.
fåri detta stycke talansom avses

inte föras.
Har skattskyldig erlagt avgift i 46 § 2 första stycket 6som avses mom.

har avdrag för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas enligtmen
bestämmelserna i andra stycket, medges avdrag för utnyttjat vidbelopp

påföljande beskattningsåret.taxering för det Sådant avdrag medges dock
inte med belopp tillsammans årmed erlagd avgift sistnämndasom
överstiger vad i andra stycket.som anges

Oavsett föregåendeföreskrifterna ide styckena medges avdrag för avgift
i 46 § 2 första stycket 6 inte med högre belopp änsom avses mom.

skillnaden mellan frånsammanlagda beloppet inkomster olika förvärvs-av
källor och övriga avdrag enligt på46 Avdrag, grund vad sagtssom av nu
inte kunnat utnyttjas vid taxeringen beskattningsår dåför det avgiften

fårbetalades, utnyttjas vid taxering beskattningsåretför sjätte eftersenast
betalningsåret. Inte fårheller i sistnämnda fall avdraget överstiga vad som
återstår sedan övriga avdrag enligt 46 § gjorts.

Med A-inkomst inkomst Med A-inkomst inkomstavses av avses av
tjänst inkomst jordbruks- aktiv näringsverksamhet ink-samt samtav
fastighet och rörelse den skatt- med bortseende fråntjänstomstom av
skyldige varit verksam i förvärvskäl- sådan intäkt i första32 §som avses
lan i blott ringa omfattning Till stycket h. Till A-inkomst räknas
A-inkomst räknas inkomst inkomstäven ombord enligtäven lagen
ombord enligt lagen 1958:295 1958:295 sjömansskatt samtom om
sjömansskatt enligt §1 enligt 1 § 2 nämndasamt lag skat-mom.
2m0m. nämnda lag skattepliktig tepliktig dagpenning.
dagpenning. Med B-inkomst Med B-inkomst inkomstavses avses av
övriga inkomster. passiv näringsverksamhet så-samt

dan intäkt tjänst i 32 §av som avses
första stycket frågaI sist-om
nämnda intäkt får medgivande enligt
tredje stycket pågrundas förhållan-
dena hos den uppbär intäktensom
och innebära fåravdraget görasatt

skall dentaav annan som upp som
intäkt.

50till §

2. Vid bedömningen skattskyldigs inkomst till icke obetydlig delav om
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folkpension iakttagesutgjorts följande. Som folkpension räknas ickeav
Vårdbidrag.barnpension eller Folkpension ickeskall utgöraanses en

uppgåttobetydlig del den skattskyldiges inkomst, minst 6 000den tillav om
minsteller femtedel den inkomsten. Somkronor sammanräknadeen av

månfolkpension behandlas tilläggspension i den den enligt lagenäven
1969:205 pensionstillskott föranlett avräkning pensionstillskott.om av

Regeringen eller den myndighet
bestämmerregeringen fastställer når-

föreskrifter för avdragsberäk-mare
enligt nedanningen angivna grun-

der.
Avdraget skall i första hand be- Avdraget skall i första hand be-

med storleken dethänsyn till med hänsyn tillstämmas stämmas sam-
manlagda beloppetden skattskyldiges taxerade in- den skatt-av av

enligtkomst lagen 1947:576 skyldiges och in-taxerade inkomstom
överstigerinkomstskatt. komststatlig kapital enligt lagenav

visst högstadenna inkomst inte 1947:576 statlig inkomstskatt.om
belopp, skall Inkomst kapital medråknasavdraget beräknas till dockav

månvad behövs för endast i den den överstigerden skatt-attsom
Överstigerpåföras någonskyldige inte skall kronor.1 000 det sam-

beskattningsbarstatligt inkomst. beloppet förmanlagda beloppet inte
högsta inkomstbeloppDetta pensionstillskott enligt lagen2 §motsva- om

taxerad inkomst för skattskyldig pensionstillskott, skall avdragetrar
beskattningsåretunder inte haft beräknas till vad förbehövs attsom som

ålderspensioninkomst påförasden skattskyldige inteän skallannan
kap. någonenligt 6 2 § första stycket lagen statligt beskattningsbar in-

allmän1962:381 försäkring komst.om
och pensionstillskott enligt 2 § lagen

pensionstillskott. giftFör skatt-om
skyldig uppburit folkpensionsom
med belopp tillkommer giftsom vars
make uppbär folkpension, beräknas
det högsta inkomstbeloppet med ut-

frångångspunkt pension utgöran-en
de 78,5 basbeloppet. Förprocent av
övriga skattskyldiga beräknas det

utgångspunkt frånmed pensionen
utgörande 96 basbelop-procent av

Sistnämnda berâkningsgrundpet.
ocksågäller gift skattskyldigom

under viss del beskattningsåretav
uppburit folkpension med belopp

tillkommer gift makesom vars upp-
folkpension och återsto-bär under

åretden uppburit folkpensionav
med belopp tillkommer giftsom vars

saknar folkpension.make
statligt taxeradeOm skattskyldigs Om skattskyldigs inkomst över-

inkomst överstiger det in-högsta stiger det högsta inkomstbeloppet
föregående föregåendekomstbeloppet enligt enligt stycke, reduceras

reduceras avdragetstycke, med be- avdraget med belopp motsvarande
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lopp motsvarande 66 23 procent 40 överskjutande in-av procent av
taxerad mellaninkomst det belopp komst.
vid vilket högsta utgåravdragextra
och belopp basenheter3årett som

med 40 taxeradstörre, procent av
inkomst därpåinom följande in-ett
komstskikt 1,5 basenheters breddav
och med taxerad33 13 procent av
inkomst därutöver:

Det avdrag beräknas medsom
hänsyn till skattskyldig.: statligt taxe-
rade inkomst jämkas med belopp
motsvarande 10 värdetprocent av

skattepliktig förmögenhet översti-av
gande kronor. Fastighet,100 000

i så-24 § 2 samtsom avses mom.,
dan bostadsbyggnad med tillhörande

på jordbruksfastighet,tomt som
används bostad den skatt-som av
skyldige, skall inräknas i förmögen-
hetsvärdet endast till den del skillna-
den mellan fastighetens respektive
bostadsbyggnadens och tomtens
taxeringsvärde året taxeringsåretföre

lånatoch kapital, nedlagts isom
fastigheten respektive i bostadsbygg-
naden och överstigertomten
400 kronor. Vid beräkning000 av
hur lånat kapital lagtsstort som ner
i bostadsbyggnaden och tomten,

påskall dessa såbelöpa storanses
låneskuldernadel i förvärvskäll-av

byggnadens och tomtmar-an som
kens taxeringsvärde detutgör av
sammanlagda värdet tillgångarnaav
i förvärvskällan inklusive byggnaden
och tomtmarken. Värdet andel iav
bostadsförening eller bostads-
aktiebolag skall inräknas i förmö-
genhetsvârdet endast till den del
skillnaden mellan värdet enligt 4 §
tolfte stycket lagen 1947:577 om
statlig förmögenhetsskatt lånatoch
kapital, nedlagts i andelen,som
överstiger kronor.400 000 Har den
skattskyldige eller hans make flera
sådana fastigheter eller andelar, som

här; gäller bestämmelsernaavses
endast för dessa och då ien av
första hand för den utgör sta-som
digvarande bostad för den skatt-
skyldige.
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frångâs,fårangivna för avdragsberäkningenHär grunder närovan
omständigheter föranleda det.särskilda

beräkning för gift skattskyldig iakttages bestämmelsernaVid avdragav
52 sistai § 1 stycket.mom.

till 54 §

3.45 54§ 54§Skattefrihet enligt 3. Skattefrihet enligt första
första stycket f föreligger f föreligger anställ-stycketom om

anställningen vistelsen ningen vistelsen utomlandsa och och
månader månader måni denutomlands minst minstvarat varatsex sex

och anställning hos inkomsten beskattats i verksam-avsett ar-
betsgivare bedriver näringsverk- hetslandet.som

från fast driftställe i det landsamhet
utförs inkomstendär arbetet samt

såsomdriftställerbelastar om-
ellerkostnad;

anställningen och vistelsenb
årutomlands minst ivarat ett sam-

land och anställning hosavsettma
svenska svenskän staten,annan

landstingskommunkommun, svensk
eller svensk församling.

gäller dock inte vid anställning ombord utländskt fartyg.Vad sagtsnu
fråga sådan årsI anställning gäller vid 1986-1990 taxeringar attom

skattefrihet föreligger anställningen vistelsen utomlands minstoch varatom
månader och anställning hos arbetsgivare, inländskäravsettsex som en

eller här i riket fysisk anställningenjuridisk bosatt ochperson en person,
går sådanombord utländskt fartyg huvudsakligen iutövats som

oceanfart i l kap. 7 § 8 fartygssäkerhetsförordningensom avses
1988:594.

fårtid för vistelse i förstaI och andra styckena inräknassom avses
för tjänsteuppdrag intekortare avbrott eller liknande, ärsemester, som

Uppehålltillförlagda början eller slutet anställningen utomlands. iav
ändamål fårförSverige här avsedda inte sträcka sig längre än som

månadhögst dagar för varje anställningenhelmotsvarar sex som
anställningsårutomlands eller under och till 72änettvarar samma mer

dagar.
påbörjatden skattskyldigeHar anställningen och kunde det därvid

grunder inkomsten anställningengoda skulle kommaantas att attav
från i Sverige 54undantas skatt enligt § första f inträffarstycket men

förhållandenanställningstiden ändrade medförunder villkoren förattsom
fråninkomsten iundanta skatt Sverige inte föreligger, skall inkomstenatt

frånundantas förhållandenalikväl beskattning i Sverige de ändradeom
rådaomständigheter vilka den skattskyldige inteberor kunnatöver och

beskattning skulle sig uppenbart oskälig.teen
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Denna lag träder i kraft den januari1 1991 tillämpasoch första
gången års månvid 1992 taxering i den inte följer punkterna 2-6annat av
nedan.

2. De föreskrifterna i 32 § 3 skatteplikt för ersättningnya a mom. om
grund gruppsjukförsäkring tillämpas inte försäkringsfallet harav om

inträffat före ikraftträdandet.
Äldre föreskrifter i 32 § 1 tredje stycket och punkt 11mom. av

anvisningarna till 32 § tillämpas fortfarande anställningen har upphörtom
före ikraftträdandet.

Äldre4. föreskrifter i 35 § 4 fjärde stycket tilloch lagrummetmom.
hänvisande bestämmelser i 35 § 3 tredje stycket tillämpas vida mom.
beräkning realisationsvinst enligt 26 och 32 §§ lagen 1947:576av om
statlig inkomstskatt.

Äldre föreskrifter i 19 § vinst vid vinstdragning här i riketom
utfärdade premieobligationer frågatillämpas fortfarande i premieobli-om
gationer utfärdats före ikraftträdandet.som

De föreskrifterna i 34 § andra stycket avdrag för underskottnya om
föregående århänför sig till tillämpas inte årsvid 1992 taxering.som

lSenaste lydelse av
24 § 2 1980:1054mom.
25 § 3 1986:473mom.
32 § 3 f 1987:1303mom.
35 § 1 1985:1017mom.
35 § 2 1978:971mom.
35 § 3 1986:971mom.
35 § 3 1984:1060a mom.
35 § 4 1987:1205mom.
36 § 1976:343
38 § 1 1986:971mom.
39 § 1 1986:971mom.
39 § 3 1988:1518mom.
41 § 1982:1204e
46 § 1 1987:572mom.
46 § 1960:64a
49 § 1979:169
64 § 1985:1017
76 § 1974:769
punkt 1 anvisningarna till 18 § 1986:1113av
punkt 2 anvisningarna till 18 § 1986:1113av
punkt 6 anvisningarna till 24 § 1985:131av

7punkt anvisningarna till 24 § 1980:1054av
punkt 6 anvisningarna till 25 § 1981:295av

5punkt anvisningarna till 32 § 1974:769av
punkt 7 anvisningarna till 32 § 1980:268av
punkt 11 anvisningarna till 32 § 1981:1202av
punkt 1 anvisningarna till 35 § 1981:295av
punkt 2 anvisningarna till 35 § 1981:256av
punkt 3 anvisningarna till 35 § 1984:498av
punkt 4 anvisningarna till 35 § 1986:1113av

7punkt anvisningarna till 35 § 1977:1090av
punkt 8 anvisningarna till 35 § 1983:1043av
punkt 9 anvisningarna till 35 § 1985:307av
punkt 1 anvisningarna till 36 § 1988:1518av
punkt 2 anvisningarna till 36 § 1987:1205a av

2punkt b anvisningarna till 36 § 1985:307av
punkt 2 anvisningarna till 36 § 1983:1043c av
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2 anvisningarna till 36 § 1988:1518punkt e av
3 anvisningarna till 36 § 1989:86punkt av
4 anvisningarna till 36 § 1988:1518punkt av
5 anvisningarna till 36 § 1967:748punkt av
6 anvisningarna till 36 § 1980:998punkt a av
6 b anvisningarna till 36 § 1980:998punkt av

anvisningarna 1987:572punkt 7 till 36 §av
anvisningarnapunkt 2 till 38 § 1986:473av
anvisningarna 38 19842190punkt 3 till §av

5 anvisningarna till 38 § 1984:1060punkt av
6 anvisningarna till 38 § 1973:70punkt av
8 anvisningarna till 38 § 1984:1060punkt av
9 anvisningarna till 38 § 1984:498punkt av
10 anvisningarna till 38 § 1986:971punkt av

anvisningarna till 39 § 1979:612punkt 1 av
anvisningarna 1988:15182 till 39 §punkt av

3 anvisningarna till 39 § 1966:696punkt av
anvisningarna till 39 1986:971punkt 4 §av

5punkt anvisningarna till 39 § 1983:446av
punkt 7 anvisningarna till 39 § 1984:498av

4 anvisningarna till 41 § 1985:307punkt a av
5 anvisningarna till 41 § 1979:612punkt av
6 anvisningarna till 41 1986:507punkt §av

anvisningarnapunkt 1 till 41 § 1984:1060av a
anvisningarna3 till 46 § 1960:172punkt av
anvisningarna 50punkt 1 till § 1987:1303av

3 anvisningarna till 50 1964:70punkt §av
anvisningarna2 till 54 § 1984:1060.punkt av

Senaste lydelse 1986:473.
5Förutvarande § upphävd 1979:1154.genomSenaste lydelse 1986:1113.

Senaste lydelse 1988:1518.
Senaste lydelse 1988:1530.

lydelse 1988:1530.Senaste
lydelse 1984:498.Senaste

9§enastelydelse 1987:1303.
1 lydelse 1987:1303.Senaste

Senaste lydelse 1987:1303.Senaste lydelse 1963:265.
Senaste lydelse 1987:1303.
Senaste lydelse 1985:1018.
Senaste lydelse 1987:1203.

lydelse 1986:1113.Senaste
7Senaste lydelse 1986:473.

Senaste lydelse 1986:1113.
Senaste lydelse 1986:1113.
Senaste lydelse 1986:1113.
Senaste lydelse 1986:1113.Förutvarande 51 § upphävd 1986:1113.genomSenaste lydelse 1986:507.
Senaste lydelse 1986:1113.
Senaste lydelse 1986:1113.

lydelse 1985:362.Senaste
lydelseSenaste 1978:942.

Senaste lydelse 1988:359.
lydelseSenaste 1987:1303.
lydelse 1984:951.Senaste

Senaste lydelse 1983:446.
Senaste lydelse 1987:1303.
Förutvarande punkt 10 anvisningarna till 1975:1347.32 § upphävdav genom3 lydelseSenaste 1988:1530.

Senaste lydelse 1985:1017.
lydelseSenaste 1988:1523.

Senaste lydelse 1986:1199.
Senaste lydelse 1985:307.
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Senaste 1985:1017.lydelse
Senaste lydelse 1984:1060.
Senaste lydelse 1987:1303.
Senaste lydelse 1987:1303.Senaste lydelse 1986:1113.

1988:1523.Senaste lydelse
Senaste lydelse 1988:1528.
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tillFörslag2
ändring i statlig inkomstskattLag lagen 1947:576om om

inkomstskattfrågaföreskrivs 1947:576 statligHärigenom i lagenom om
dels 4 10 § 2-6 19 § gälla,och skall upphöra attatt a mom.
dels 1§,2§ 1,6 7mom., 3—5§§, 6§1mom.,7§ 3 ochochatt

8 9 § 2 9 10 § § 1 14 §11 1 11 samtmom., mom., a mom., mom.
skall ha följande lydelse,1 mom.

dels det i införas nio 24-32 §§, följandelagen skall paragrafer,att avnya
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2

årligen årligenTill skall erläggas I Till skallstaten statenmom.
i givnainkomstskatt enligt denna lag erläggas inkomstskatt enligt denna

bestämmelser. lag.
2 Skattskyldigmom. som avses

i skall statlig10 § erläggaI mom
påinkomstskatt dels beräknad

grundval beskattningsbar inkomstav
för inkomst näringsverksamhetav

påoch inkomst tjänst skatt för-av
värvsinkomst pådels beräknad in-
komst kapital påskatt kapitalin-av
komst.

Skattskyldig3 m om. som avses
i skall erlägga statlig in-10 §a

påkomstskatt beräknad grundval av
beskattningsbar inkomst för inkomst

näringsverksamhet.av
Beträffande statlig inkomstskatt i 4 Beträffande statlig in-mom.

åförform kupongskatt utdelning komstskatt i form kupongskattav av
påaktie i svenskt aktiebolag och beträf- för utdelning aktie i svenskt ak-

sjömansskattfande skall gälla vad tiebolag beträffande sjömans-och
finnes särskiltdärom stadgat. skatt därom finnesskall gälla vad

särskilt stadgat.
Angående Angåendetaxeringsmyndigheter 5 taxerings-mom.

förfarandet vid taxering tilloch myndigheter förfarandetoch vidstat-
inkomstskatt stadgas i taxeringsla- taxering till statlig inkomstskatt

stadgas i taxeringslagen.gen.

2§
mom.3 Om vad1 1 Bestämmelserna iär 3-5,attsom mo m.

hänföra till skattepliktig inkomst och 17-44, 65 och kommunalskat-66 §§
beräkning inkomst från olika telagen också1928:370 tillämpasavom

förvärvskållor skall gälla vad i vid17 § taxeringen till statlig in-
första och andra styckena komstskatt måni den intesamt annat
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kommunalskattelagen18-44 §§ frågaföljer denna Ilag.av om
mån1928:370 stadgar i denär skattskyldiga i 10a §som avses

inte följer denna lag.annat denna lag skall dock all inkomstav
Till intäkt tillfällig förvärvs- hänföras till förvârvskdllaav samma

verksamhet hänförs restituerad, inom inkomstslagetav- nä-
kortad eller avskriven vinstdelnings- ringsverksamhet.
skatt måni den avdrag har medgetts
för skatten.

3 §
Bestämmelserna i och3 §§4

kommunalskat-64-66 §§samt
telagen 1928:370 äger motsvaran-
de tillämpning vid taxering till statlig
inkomstskatt.

månI den bestämmelserna i månI iden bestämmelserna
kommunalskattelagen eller i denna i dennakommunalskattelagen eller
lag meddelade, med stadganden i lag meddelade, med stadganden i
kommunalskattelagen likartade be- likartadekommunalskattelagen be-
stämmelser tillämpning vidäga stämmelser tillämpning vidäga
taxeringen till statlig inkomstskatt, taxeringen till statlig inkomstskatt,
skall likaledes anvisningarna till skall likaledes anvisningarna till
kommunalskattelagen i motsvaran- kommunalskattelagen i motsvaran-
de delar lända till efterrättelse. de delar lända till efterrättelse.

Har bolag juridiskeller Har bolag eller juridiskannan annan
för ekonomisk verksamhetperson för ekonomisk verksamhetperson

sitt i utlandet, densäte utövas sitt i utlandet,men densäte utövasmen
verkliga ledningen företaget härav verkliga ledningen företaget härav
i riket, företagetskall enligt denna i riket, företaget enligt dennaskall
lag betraktas svensk ekono-som lag betraktas svensk ekono-som

såvidamisk förening, företaget, såvidamisk förening, företaget,
direkt förmedlingeller genom direkt eller förmedlingav genom av
juridisk huvudsakligen ägs juridisk huvudsakligenperson, ägsperson,
eller därmed jämförligtannat eller därmed jämförligtannat

innehas svenska fysiskasätt av innehas fysiskaper- svenskasätt av per-
företagetsoch verksamhetsoner och företagets verksamhetsoner
bestårväsentligen i förvaltning bestårväsentligen i förvaltningav av

eller handel med värdepapper eller eller handel med värdepapper eller
därmed likartad lösannan därmed likartadegen- lösannan egen-

dom. dom.
mom.‘ förstås6 Med livförsäkringsanstalt i försäk-denna lag anstalt vars

såringsrörelse uteslutande personförsäk-eller uteslutandegott som avser
avgångsbidragsförsäkrinring livförsäkrin sjuk- och olycksfallsförsäkring, g

förståsarbetslöshetsförsäkring. Med skadeförsäkringsanstaltsamt annan
försäkringsanstalt livförsäkringsanstalt. Utländsk försäkringsanstalt,än som
drivit försäkringsrörelse här i riket, tillbedöms med hänsyn endast den
rörelse anstalten drivit här.som

Understödsförening, fårvilken enligt sina stadgar meddela annan
sådankapitalförsäkring omfattar kapitalunderstöd 000än högst 1som

för frågakronor medlem, i denna lag livförsäkringsanstalt ianses som om
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verksamhet hänförlig till Iivforsåkring.ärsom
Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländskav som av

livförsäkringsanstalt, nettointäkten anstaltens kapital- ochanses av
fastighetsförvaltning med undantag för den del intäkten belöperav som
dels pensionsförsäkringar, vilka anstalten meddelat direkt eller meddelat i
återförsäkrin inländsk försäkringsanstalt, avgångsbidragsförsäkring-delsg

meddelade enligt grunder fastställts i kollektivavtalar mellansom
arbetsmarknadens huvudorganisationer.

Nettointäkt inte undantagitssom
från beskattning enligt tredje stycket
skall beräknas enligt reglerna för
näringsverksamhet enligt denna lag.
För den del nettointäktenav som
undantagits från beskattning enligt
nämnda stycke gäller särskilda regler
i lagen 1990:000 avkastnings-om
skatt på pensionsmedel.

Om värdet tillgångarna i för-av
säkringsrörelse, drivits livför-som av
säkringsanstalt, vid beskattningsårets
utgång understiger delssumman av
försäkringstekniska skulder ökade
med 20 för sjuk- och olycks-procent
fallsförsäkring och med 5 procent
för försäkring, dels beloppetannan

de skulder inte grundar sigav som
på meddelade försäkringar, fâr ett
belopp motsvarande fem gånger
skillnaden dras från netto-av
intäkten.

Vid beräkning nettointäktav av
försäkringsrörelse drivits liv-som av
försäkringsanstalt skall iakttas vad

föreskrivsnedan i sjätte-tionde
styckena.

bruttointäktSom intäktupptas
kapital- och fastighetsförvaltningav

med undantag den del intäk-av av
belöper på delsten som pen-

sionsförsäkringar, vilka anstalten
meddelat direkt eller meddelat i
återförsâkring åt inländsk försäk-
ringsanstalt, dels avgångsbi-
dragsförsäkringar meddelade enligt
grunder fastställts i kollektivav-som
tal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer.

bruttointäktSom ävenupptas
vinst vid försäljning eller vidav up-
pskrivning värdet till-av av annan
gång inventarium eller förän stadig-
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rörelsen avsedd fas-varande bruk i
försäljning fastighettighet. Vid av

omsättningstillgång i för-utgörsom
skall punkt fjärdesäkringsrörelsen 1

stycket anvisningarna till 28 §av
kommunalskattelagen 928:31 70

bruttointäktentillämpas. I upptas
hyresvärde fastighet,vidare av som

i försäkringsrörelsen. Haranvänts
livförsälcringsanstalt hos utländsk

återförsäkratförsäkringsanstalt di-
återförsäldingrekt meddelad eller i

åt försäkringsanstaltinländsk med-
delad försäkring änannan pen-
sionsförsälcring hos sig be-attutan
hålla premiereserven, rän-anses som

återför-på värdetteintäkt ränta av
säkringsgivares ansvarighet enligt

räntefot legat till grund förden som
premieberäkningen.

Från fårbruttointäkten dras av
frågapå gäld, dels idels ränta om

fastighetsförvaltning enligtannan
kommunalskattelagen avdrags-25 §

gill omkostnad för fastighet, dels
förlust vid försäljning till-av annan
gång inventarium eller för stadig-än
varande bruk rörelsen avsedd fas-i

dels belopp varmed värdettighet, av
tillgång inventarium elleränannan

bruk i rörelsenför stadigvarande
avsedd fastighet nedskrivits enligt

dels femkommunalskattelagen, pro-
återstårvad brut-cent av som av

tointäkten efter avdrag enligt detta
stycke.

fråga individuell livförsäk-I om
ring, individuell annan per-
sonförsäkring och gruppförsälcring

sådanfår verksamhet för sig,i varje
åtnjutits enligtsedan avdrag före-

gående från återståendestycke, brut-
avdrag med belopptointäkt göras

motsvarande för varje direkt tecknad
personförsäkring, inte ärsom pen-
sionsförsälcringelleravgångsbidrags-
försäkring i sjätte stycket,som avses

basbelopppromille dettre av som
enligt kap. lagenI 6 § 1962:381

allmän försäkring fastställts förom
taxeringsåret. Avdraget skall för
varje försäkring beräknas till helt
krontal så, öretal bortfaller. Somatt
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försäkring dels alla in-en anses
dividuella livförsälcringar; som sam-

påtidigt tecknats samma persons
eller liv, dels allasamma personers
andra individuella personförsälcring-

samtidigt tecknats medar, som sam-
delsförsäkrad,ma person som sam-

alla gruppförsälcringarma persons
han har inom ochsom en samma

Sammanlagt avdrag enligtgrupp.
fårdetta stycke åter-inte överstiga

stående bruttointäkt den verk-av
samhet till vilken avdraget hänför
sig.

fårAvdrag inte ske sådanför
på dterbäringsmedel till-ränta som

kommer försäkringstagare.
Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländskav som av

skadeförsäkringsanstalt, överskottet försäkringsrörelsen. Vidanses av
får frånöverskottets beräkning avdrag bruttointäkten för ökninggöras av

försäkringstekniska skulder för räkning och, i denposten utsträckningegen
nedan, förnärmare avsättning till vissa fonder.som anges

Vid beräkning överskottet försäkringsrörelse, drivitsav av som av
inländsk får frånskadeförsäkringsanstalt, bruttointäkten avdrag göras
förutom för driftkostnader, i 29 § kommunalskattelagen, försom avses

bidrag,avgifter och utgivits till kommun, förening eller sammanslut-som
ning och understödja verksamhet med syfte förebyggaattsom attavser
skador, vilka faller inom för den anstalten bedrivna förrörelsen,ramen av

försäkringstekniskaökning skulder för räkning, för ökningav egen av
återbäringsäkerhetsreserv, för utbetald premieåterbetal-eller verkställd

sådanning, för avsättning till glerin gsfond, trafikförsäkringsanstaltre som av
bildas enligt gällande villkor och föreskrifter för utövande trafikförsäk-av
ringsrörelse, förävensom ökning utjämningsfonderna, måni den dennaav
ökning inte överstiger vinsten själva försäkringsrörelsen. Denna vinst

beräknasskall enligt trettonde-femtonde styckena.
Vinsten följerutgör, fjortonde och femtondeannat styckena,om av

skillnaden mellan
å sidan följande inkomstposter, nämligen:ena summan av
a försäkringstekniska skulder åretsför ingång,räkning videgen

årets ingång,b säkerhetsreserv vid
c premieinkomst för räkning,egen
d fyra ränta ochprocent posterna a
å andra sidan följande utgiftsposter, nämligen:summan av
e utbetalningar för räkning för försäkringsfall,egen

återbäringf utgiven vinstandel, premieåterbetalning,eller
förvaltningskostnaderg för räkning de avdragsgillaoavsett äregen om

iskattehänseende,
h beräknad hyra för fastighet tillhör ingåranstalten och i rörelsen,som

lRlNl l
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årets utgång,räkning vidförsäkringstekniska skulder föri egen
årets utgång.vidj säkerhetsreserv

Från sålunda föreskrivenökningframräknad vinst skall avräknas av
fonden nedsatts,för trafikförsäkringsrörelse eller,regleringsfond om

motsvarande nedsättningen.tilläggas belopp
från fast driftställe iDriver försäkringsrörelseanstalt även statannan

driftställethänförlig till fastainkomst rörelse detoch är ärav som
fråndubbelbeskattning undantagengrund avtal för undvikandeav av
denmed överskottbeskattning i riket, skall vinsten vidare minskashär av

sådaniUppkommer underskottdriftstället bedrivna verksamheten.genom
får motsvarande underskottet.till vinsten beloppverksamhet läggas ett

förstås sådana skulderräkningMed försäkringstekniska skulder för egen
1982:713enligt 7 § första försäkringsrörelselagenkap. 1 stycket

tilldeladpremiereserv, skadebehandlingsreserv ochersättningsreserv,
återförsäkringsgivaresåterbäring ansvarighet.minskade med värdet av

fårförstås skadeförsäkringsanstaltMed densäkerhetsreserv reserv
bemyndiganderegeringensredovisa enligt regeringen eller efter aven av

försäkringsinspektionen fastställd normalplan.
räkningförvaltningskostnader förMed premieinkomst, egenm.m.

förstås minskadeförvaltningskostnaderanstaltens premieinkomst, m.m.
återförsäkringsgivaresmed andelar.

förstås bolagsordningen eller, iMed utjämningsfond fond, enligtsom
fråga sådant försäkringsrörelselagen inteömsesidigt bolag vilket ägerom

får användas endast till helt ellertillämpning, stadgarna för bolaget att
sådan disposi-själva försäkringsrörelsen efterdelvis täcka förlust samt

månkvarstående nämndaförlust i dess helhet i den intetion rörelsen
ianspråkta-förlusttäckningbolagsordning stadgar föreskrivereller genom

till framtida förfogande medel.gande andra avsattaav
räkning, säkerhets-Minskning försäkringstekniska skulder för avav egen

ömsesidig försäkringsanstalt försärskild reservfond förochreserv av
trafikförsäkringsanstalthusdjursförsäkring och regleringsfond för ävensom

ändringminskning utjämningsfonderna skall intäkt. Skersom avav anses
fårvarigenombolagsordningen, anstalten rätt sätt änatt annat ovan

1929 befintlig utjämningsfond, för vilkendisponera den 1 januarisagts en
funnits, utjämningsfond,inskränkt dispositionsrätt ellerbestämmelser om

undergåhärigenombildats efter nämnda dag, skall fonden ansessom
vartill uppgick före ändringen.minskning med hela det belopp den

får inte för avsättning till omedelbarUtöver vad stadgas avdrag skeovan
vinstutdelning till försäkringstagare.eller framtida

livförsäkringsanstalti inländsk harBestämmelserna detta moment om
livförsäkrings-utländskmotsvarande tillämpning försäkringsrörelse som

drivit i riket.anstalt här
drivits utländsk skadeförsäk-Beträffande försäkringsrörelse, här avsom

riket skattepliktig nettointäkt beloppringsanstalt, här i ettanses som
två bedrivenpremieinkomst härmotsvarande anstaltensprocent avav

tvåsjökaskoförsäkringsrörelsetransportförsäkrings- och samt procent av
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anstaltens premieinkomst här bedriven försäkringsrörelse. Medav annan
förståspremieinkomst åretsbruttobeloppet försäkringspremier, dvs.av
återförsäkringspremier.avdrag förutan

Blir det grund bestämmelserna i detta nödvändigtmoment attav
dela intäkt eller avdrag mellan olika delar försäkringsanstaltsupp av en
verksamhet, skall fördelningen intäkten eller avdraget skäligtgörasav
sätt.

7m0m.5 Med bostadsförening förståsoch bostadsaktiebolag ekonomisk
förening och aktiebolag, verksamhet uteslutande eller huvudsakligenvars
består åti föreningens medlemmar eller bolagets delägareatt bereda
bostäder i hus, föreningen ellerägs bolaget. Som bostadsföreningsom av

bostadsaktiebolageller ekonomisk föreningäven eller aktiebolag,anses vars
såverksamhet uteslutande beståreller uteslutande i tillhan-gott attsom

dahålla föreningens medlemmar eller bolagets delägare ellergarage annan
för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnadgemensam som

föreningen ellerägs bolaget.av

Har fastighet tillhört bos- Har fastighet tillhört bo-annan
tadsföreningellerbostadsaktiebolag stadsförening eller bostadsak-

såsomskall intäkt fastigheten såsomtiebolag skall intäkt fas-tasav av
belopp motsvarande för tighetenett belopptasupp ett motsva-upp

århelt räknat årfas- rande för helt räknattre procent tre procentav
årettighetens taxeringsvärde åretfastighetensnäst taxeringsvärdeav

Är Ärtaxeringsåret.före taxeringsvär- taxeringsåret.förenäst taxe-
åsatt åretde inte för före åsattringsvärde åretintenäst förtaxe- näst

ringsåret, påberäknas intäkten taxeringsåret,före beräknas intäk-
fastighetensgrundval värde, grundval fastighetenstenav av

enligtuppskattat de grunder, värde, uppskattat enligt de grunder,som
åsättandegällt för taxeringsvärde åsättandegällt förav taxe-som av

året taxeringsâret.för före åretnäst ringsvärde för förenäst taxe-
ringsåret.

frågaI fastighet, för vilken intäkten skall beräknas enligt andraom
får avdrag intestycket, för andra lånat,göras omkostnader förän ränta

i fastigheten nedlagt kapital tomträttsavgäld eller liknande avgäld.samt
fårInkomsten beräknas enligt

bokföringsmässiga pågrunder sätt
i punkt första stycket1anges av an-

visningarna till kommunalskat-41 §
telagen 1928:370, dock endast i

månden inte följer vadannat av
stadgas angående inkomstbe-som

räkningen i andra och tredje styck-
skattskyldigHar för visst be-ena.

skattningsår beräknat inkomst av
fastighet enligt bokförings-annan

mässiga grunder, skall den skatt-
skyldige för näslföljande be-även
skattningsår beräkna inkomsten

sådanaenligt grunder.
Vad i dettasägs frågaskall gälla iäven fastighet,momentsom om



228 Författningsförslag SOU 1989:33

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vilken tillhört bolag, förening eller stiftelse, bostadsstyrelsensom av
byggnadslânebyrå såsomstatens eller länsbostadsnämnden erkänts

fårallmännyttigt bostadsföretag. Vidare regeringen efter ansökan medge
frågavad i detta skall gälla i fastighet tillhörtsägsatt momentsom om som

företag under förutsättningannat att
såföretagets verksamhet uteslutande eller uteslutandegott som

består i förvaltaoch bostadsfastigheterägaatt samt
2. företaget bedriver sin verksamhet enligt principer liknande dem som

gäller för allmännyttiga bostadsföretag.
får återkallasRegeringens medgivande omständigheternaom ger

anledning till det.

ÄgerVad enligt punkt sådan10 fastigheten del isom av an- sam-
visningarna till 24 punkt and- fällighet2 i kommu-41 §a som avses a

stycket anvisningarna till nalskattelagen36 1928:370 skall fas-ra av
punkterna 2 och anvisningar- tighetens4 andel samfällighetensav av

till kommunalskattelagen41 § taxeringsvärde inräknas i underlagetna a
gäller för fastighet i för intäktsberäkningen24 § enligt andrasom avses
2 lag skall gälla destycket i fall där samfällighetenävenmom. samma
för fastighet i detta särskild taxeringsenhet.utgörsom avses m0- en

Vidare skall intäkt delsment. tassom upp
sådan inkomst punkti 2som avses

anvisningarna till nyssnämndaav
månparagraf i den den utgörs av

avkastning kapital och överstigerav
kronor, dels sådan300 utdelning

i punkt anvisningar-4som avses av
till paragraf.na samma

3§‘

Till intäkt1 kapitalmom. av
räknas löpande avkastning, vinster
och frånintäkt härrörannan som

sådanegendom än är attannan som
hänföra till näringsverksamhet. Hit
hör bland annat

på banktillgodohavanden,ränta
obligationer och andra fordringar,

påutdelning aktier och andelar,
vinst realisationsvinst vid icke

yrkesmässig tillgångaravyttring av
och förpliktelser måni den inte

i 32annat anges
upplåtelseersättning vid pri-av

vatbostad,
vinst vid vinstdragning på här i

riket utfärdade premieobligationer,
vinst vid vinstdragningi vinstsparan-
de anordnat bank eller sparkassaav

lotterivinst inte ärsamt annan som
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frikallad från beskattning enligt 19 §
kommunalskattelagen 1 928:3 70.

Att utdelning och vinst vid för-
säljning aktier i vissa fall skallav
hänföras till inkomst tjänst fram-av
går 12av mom

2 Från intäkt kapitalmom. av
får avdrag för omkostnadergöras
för intäkternas förvärvande församt

skuldränta och tomträttsav-annan
gäld för förlust realisations-samt
förlust vid icke yrkesmässig avytt-
ring tillgångar och förpliktelser iav
den mån inte i 32 alltannat anges
under förutsättning avdrag inteatt
skall från intäktgöras närings-av
verksamhet.

Avdrag för realisationsförlust
medges dock endast med 70 procent

förlusten frågai ford-utomav om
ringar, marknadsnoteradeutgörsom
finansiella instrument, utställda i
svenska kronor.

Avdrag för tomträttsavgäldränta,
sådanoch realisationsförlust som

får dras i sin helhet fårav samman-
lagt inte ske med högre belopp än
100 kronor000 eller, den skatt-om
skyldige inte fyllt år,18 10 kro-000

i vissaAtt fall ytterligare avdragnor.
får framgårgöras 12av mom.39 § 1 andra stycket KLmom.

Fysisk får avdrag förgöraperson Förvaltningskostnader får dras
förvaltningskostnader endast till endast till den dedel överstigerav
den del dessa överstiger 1 000 kro- 1 000 kronor under beskatt-

beskattningsåret.undernor ningsåret.
Avdrag får inte sådanske för nin-

tekostnad för skuld i utländsk valu-
enligt 31 § åttonde2ta, som mom.

stycket skall dras från skuldin-av
gångsvärdet.

anv. till 36 § KL 5
icke någotAvdrag i fallär medgi- Avdrag medges inte för utgifter

för utgifter för inköp lottsed-vet av för inköp lottsedlar eller förav
lar eller för andra liknande insatser andra liknande insatser i lotteri.
i lotteri.

3 För privatbostad,mom. som
i 5 kommunalskattelagen§avses

1928:370, beräknas inte något för-
månsvärde för brukande.eget

Intäkt uthyrning ellerav annan
upplåtelse skall intäkttas upp som

kapital. Sådan intäkt kan härröraav
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andrahandsuthyr-frånexempelvis
från upplåtelser förningar samt upp-

näringsverksamhetförlagsplats,
dylikt.eller

från iintäktAvdrag som avses
medmedges 4 000detta moment

uppburitsintäktenintekronor om
honomfrån elleruthyrarens när-

ellerståendes arbetsgivare upp-
småhus,frågadragsgivare. I somom

medgesmed äganderätt,innehas
avdrag medhårutöver 20 procent av

fall medoch i övrigahyresintäkten
elleruthyrarens hyradelden av

på vadavgift belöper ut-somsom
avdragsgillberäkninghyrts. Vid av

sådana avgifteravgift beaktas bara
till bo-inbetalningaroch andra

bostadsak-ellerstadsförening
intetiebolag, är att anse somsom

översti-kapitaltillskott och intesom
annorledesskettutdelning somger

förhållande till innehavdaiån an-
bola-eller aktier idelar i föreningar

med högremedges inteAvdragget.
fråga.hyresintäkten ibelopp än

andra styck-till 39 § KL 3anv.
et

delskapitaltillskottMeddelsMed kapitaltillskott menasmenas
på insats iå inbetalningmedlemsinsats i före-medlems inbetalning

å inbetal-föreningen och delägaresinbetalningdelägaresningen och
sådanpdsådan ning aktie dels ockytterligare in-aktie dels ock ytter-

medlem ellerligare inbetalningdelägare,betalning medlem eller avav
inomavsedddelägare,inom föreningen äravsedd attär att somsom

användasföreningen eller bolagetanvändas för fonde-bolageteller
såsom kapital-fonderingsåsom förkapitalavbetal-ring genomgenom

på ellerå avbetalning skuldtill-ning skuld eller genomgenom ny-,
ombyggnad där-till- ellerdärmed jäm- ellerombyggnad ellereller ny-,

fas-jämförlig förbättringmedförbättring fastighetenförlig avav
stadig-stadigvarande tigheten ellereller annangenomgenom annan

kapitalplacering. Där lä-varandeDärkapitalplacering. lägenhet är
upplåtensåledes med hyresrättupplåten genhetmed hyresrätt och är

således bostadsrätticke medliknande ochmed bostadsrätt ellericke
nå- liknande besittningsrätt, skallicke ellerbesittningsrätt, skall dock

någonså- hyresavgif-icke deldockdel hyresavgiften avansesgon av
såsom kapitaltillskott.Verkställeskapitaltillskott. ten ansessom

inom föreningVerkställes fonderingfondering inom förening eller bolag,
framgårframgår detvilka medel eller bolag,det attutanutan att

skalldärför användas,skola i första hand vilka medeldärför användas,
för fonderingi första handanvända andraför fondering ansesanses

medlem-använda andra medeldel- änmedel medlemmarnas ellerän
inbetalnineller delägarnasinbetalningar under be-ägarnas g-marnas

beskattningsåretåretskattningsåret eller deunderde undereller ar
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influtna hyrorna för lägenheter, åretunder influtna hyrorna för
varit uthyrda till andra änsom lägenheter, varit tilluthyrdasom

medlemmar eller delägare i denna andra medlemmar eller delägareän
åter-deras egenskap. Vad därefter i denna deras Vadegenskap. däref-

står det till fondering användaav återstår det till fonderingter av
beloppet skall fördelas nämnda använda beloppet fördelasskall
inbetalningar och hyror efter deras nämnda inbetalningar och hyror
inbördes storlek, och skall vad där- efter deras inbördes storlek, och
vid belöper de inbetalningar, skall vad därvid belöper de in-

verkställts för de med bo-som betalningar, verkställts för desom
stadsrätt eller liknande besittnings- med bostadsrätt eller liknande be-

upplåtna lägenheterna,rätt anses upplåtnasittningsrätt lägenheterna,
såsom kapitaltillskott. såsom kapitaltillskott.anses

anv. till 24 § KL 10 andra styck-
et

Beräknar skattskyldig intäkt privatbostad åretHar före be-av en
fastighet enligt 2 har den skattningsåret ingått i den skattskyl-mom. men

åretskattskyldige för före beskatt- diges näringsverksamhet skall som
ningsåret beräknat intäkten enligt beskattningsåretintäkt för tas upp

med tillämpning1 bokfö- belopp motsvarande skillnadenettmom av
ringsmässiga grunder, skall mellan anskaffningsvärdet fas-som av
intäkt vad i 2 tighetens ingångenutöver lager vidsägsmom av- -

belopp beskattningsåretmotsvarandetas ett och det bokfördaupp
skillnaden mellan anskaff- värdet lagret enligt ba-senasteav
ningsvärdet fastighetens lager vid lansräkning.av
ingången beskattningsåret ochav
det bokförda värdet lagret enligtav

balansräkning.senaste

25anv. till § KL 9 andra styck-
et

Beräknar skattskyldig inäkt sådantI fall före-iav som avses
fastighet enligt gående24 § 2 stycke gäller vidareannan attmom. av-

har den skattskyldige åretför beskattningsåretdrag för skall med-men
beskattningsåretföre beräknat intäk- skuldränta,för har betalatsges som
enligt 24 § 1 eller föregående året2 § detten upptagitsmom. men

lagen7 1947:576 statlig utgående året,fordran för detmom. om som
inkomstskatt med tillämpning åmedan andra sidan avdrag inteav
bokföringsmâssiga grunder; skall skall skuldräntamedges för som

beskattningsåretföravdrag medges beskattningsåretbetalas under men
gäldränta,för har betalats det utgåendehar redovisats skuldsom som

föregående året föregåendeupptagits för året.det Vadmen som nu
utgående året,fordran för det tillämpas på motsvarandesagts sättme-

ådan andra sidan frågaavdrag inte iskall inkomstränta hän-om som
för gâldräntamedges förts tillbetalas fastigheten.som

beskattningsåretunder harmen
utgåenderedovisats skuld försom

föregående året.det
Äger fastighet privatbostadärsom

del i samfällighet, i 41 §som avses a
kommunalskattelagen 1928:370,

intäkt kapital delstas som av upp
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sådan intäkt i punkt 2som avses av
till paragrafen i denanvisningarna

mån den avkastning kapitalutgör av
så-överstiger kronor, delsoch 300

utdelning i punktdan 4som avses
anvisningarna till para-av samma

graf
5anv. till 39 § KL

såsomsåsom får förAvdrag för 4 Avdrag ran-ränta göras mom.
återbetalningåterbetalning sådant fårvid statligt vidgörasta avav

sådant statligt bidrag ibidrag i punkt 7 som avsessom avses av an-
får anvisningarna till 19 §visningarna till 24 Avdrag punkt 3 av

kommunalskattelagen 928:3 70.inte med belopp Igöras större än
från fårtidigare Avdrag inte medhar avräknats göras störresom

tidigare awak-erlagd belopp harränta. än som
från erlagd ränta.nats

såsom får ocksåAvdrag för ränta
för räntekorrektiongöras avsessom

i kommunalskattelagen och00 §
sådant belopp enligt punkt 10som

anvisningarna till 32 § nyssnämn-av
da lag skall betald ränta.anses som

fråga till vilket5 Imom. om
beskattningsår inkomst eller utgiften

bestämmel-skall hänföras tillämpas
i andra stycket och punkt41 §serna
anvisningarna till kom-4 41 §av

munalskattelagen 1928:370, om
inte föreskrivs denna lag.iannat

på sådan bankräkning därRänta
gottskrivs insättaren den 31räntan

december tillgänglig föranses som
lyftning denna dag.

på utlå-skattskyldighet för ränta
kapital blir tillgänglig förnat som

år utgångenlyftning efterän ettmer
beskattningsår pådet vilket rän-av

belöper efterskottsränta in-tan
beskattningsårträder redan för det

påbelöper upplupen ränta,räntan
om

låntagarenstidpunkten föra
avdragsrätt för enligträntan avgörs
bokföringsmåssiga grunder eller
låntagaren saknar avdragsrätt för
räntekostnader vid inkomstbeskatt-
ning i Sverige, samt

b efterskottsräntans belopp över-
stiger eller kan förväntas överstiga

utlånadedet kapitalets10procent av
belopp.

påNyssnämnda bedömning görs
grundval förhållandena då lånetav
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lämnas. Som räknas därvid allränta
påavkastning lånet långivarensom

direkt erhåller fråneller indirekt
låntagaren låneavtalet.till följd av

Efterskottsränta fördelas med lika
belopp för år på årräknat destora

på.belöper Beräknasräntansom
efterskottsränta index skerettgenom
fördelning dock på grundval dettaav
index. skattskyldighet för upplupen

inträder inte detränta ärom san-
låntagarennolikt inte kommeratt

betala Har beskattningräntan.att av
upplupen redan skett skall iränta
sådant fall avdrag medges för det
räntebelopp låntagaren intesom
betalar.

När efterskottsränta blir tillgäng-
lig för lyftning avräknas beloppet av
sådan upplupen beskattatsränta som
under tidigare beskattningsår och
skattskyldighet inträder för över-
skjutande belopp. låneford-Avyttras
ringen skall beloppet upplupenav

beskattats under tidigareränta som
beskattningsår och inte blivitännu
tillgänglig för lyftning läggas till
anskaffningsvârdet för fordringen.

skattskyldighet för upplupen rän-
inträder för förvärvareta av en

fordran i enlighet med den ursprung-
liga fördelningen. skattskyldig är
den innehar fordringen vidsom
beskattningsårets slut.

Förvärvas fordran där föreen
förvärvet till räntebetalningrätten
helt eller delvis frånskilts fordringen
skall all förräntning fördelas på det

i fjärde stycket.sätt som anges
Bestämmelserna i andra9 mom.

och tredje styckena tillämpas också
ifråga förvärv tillrätt ränta.om av

41 tredje§ stycket KL
fråga inkomstI 6 Beträffande räntaom av annan om.m som

fastighet inte skall beräknas har erlagts i förskott gäller attsom av-
enligt bokföringsmässiga grunder drag inte medges för den del av

inkomst kapital gäller be- belöper efterräntan tidsamt av som
träffande beskattningsårets utgång.har erlagts iränta För räntasom
förskott avdrag inte medges för enligt denna bestämmelse inteatt som

fåttden del räntan belöper dras omedelbart medgesav som av
beskattningsårets utgång.tid efter åravdrag med lika förbeloppstora

För enligt räknat återstodendennaränta be- under den tidsom av
kunnatintestämmelse dras förskottsbetalnin har avsett.av ome- som gen
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delbart medges avdrag med lika
varje år åter-belopp understora

stoden tidden förskottsbe-av som
talningen har avsett.

till avdragRätten för ersättning
för upplupen vid förvärvränta av
skuldebrev regleras i 29 § 3 mom.

7mom. Utdelning från ak-
tiebolag eller ekonomisk förening

utgår förhållandei till gjordasom
inköp eller försäljningar eller efter
därmed jämförlig grund, skattefri,är
där utdelningen blott innebär en
minskning i levnadskostnader.

anv. till 38 § KL 8
Har skattskyldig grund sitt Har skattskyldig grund sittav av

innehav aktier i svenskt aktiebo- innehav aktier i aktiebo-svensktav av
lag eller andelar i svensk ekonomisk lag eller andelar i svensk ekonomisk

erhållitförening företrädesrätt erhållittill förening företrädesrätt till
sådantteckning företaget sådantteckning företagetav av av av

vinstandelslån i vinstandelslånupptaget iupptagetsom avses som avses
2 § lagen9 1947:576 2 § 9 skall, han utnyttjarmom. om mom. om
statlig inkomstskatt skall, han företrädesrätten, det värdeom som
utnyttjar företrädesrätten,detvärde företrädesrätten kangenom anses

företrädesrätten kan ha tillförts honom intesom utgöragenom anses
ha tillförts honom inte intäkt kapital.anses anses av

intäkt kapital.utgöra Avyttrarav
han däremot företrädesrätten, skall
det vederlag han erhåller för denna

sådan intäkt.rätt upptas som

anv. till 38 § KL 2 femte styck-
et

Annan frånutdelning bostadsfö- från sådanAnnan utdelning
rening eller bostadsaktiebolag i bostadsföreningän eller bostadsak-
andra och tredje styckena tiebolag isägs, 2 § 7 änsom som avses mom.

utgåtticke förhållandei till inne- i form bostad eller förmånav annan
havda andelar eller aktier, fastighet såsomräknas räknas intäktav av
såsom intäkt kapital för medlem- kapital för medlemmen eller del-av

eller delägaren, och i den utgåttden inteägaren, även imen om om
mån sådanautdelningen förhållandeöverstiger till innehavda andelar

beskattningsåret belöpande måneller aktier, ioch denav- ut-om
gifter och andra inbetalningar till delningen sådanaöverstiger
föreningen eller vilka ickebolaget, beskattningsåret belöpande avgifter
äro kapitaltillskott.att och andra inbetalningar till före-anse som

ningen eller intebolaget, enligtsom
bestämmelserna i 3 fjärdemom.
stycket kapi-är att anse som
taltillskott.

38 § 1 andra fjärdeochmom.
styckena KL

Till intäkt kapital räknas 8 Till utdelningäven räknasav mom.
vad i samband med ideell före- vad i samband med ideell före-som som
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avgångupplösning, medlemsnings avgångupplösning, medlemsnings
utskiftas tillföreningen e.d. utskiftas tillföreningen e.d.ur ur

insats.inbetaldmedlem utöver insats.inbetaldmedlem utöver
frånSåsom svenskutdelning frånSåsom svenskutdelning

jämvälekonomisk förening jämvälföreningekonomiskanses anses
upplösningvid föreningensvad upplösningföreningensvad vidsom som

in-till medlemutskiftats utöver in-medlemutskiftats till utöver
vidinsats, dockbetald att viddockbetald insats,upp- att upp-

ifusion,lösning ifusion,lösningsom avsesgenom som avsesgenom
lagenstycketförsta såsom2 § 4 första stycket,2 § 4mom. mom.

inkomstskatt,statlig1947:576 fall skallutdelning i intetom anses
såsom fall skallutdelning i intet beloppstörre än motsvararsom

beloppstörre än motsva- erhållit kontantvad medlemmensomanses
erhållit kon-vad medlemmen i deneljest i andelareller änannatrar

andelar ieljest ieller änannat föreningen.övertagandetant
föreningen.Övertagandeden

första styck-till 38 § KL 3anv.
et

avkastning9 BeträffandeBeträffande avkastning av svens- m om . aktier huvudregelndär svenskahuvudregeln äraktierka är att, av
intäktintäktinte densammautdelningen tasutgör att somuppav

kupongenjordbruksfastighet, fastighet för den ägaresom var avsom
anledning haderörelse,eller eller rätti 24 § 1 av annanmom.avses

blevtill utdelningen, dennaintäkt närdensamma tas upp som av
lyftning.tillgänglig förkapital för den ägaresom var av

anledningellerkupongen annanav
den-till utdelningen, närhade rätt

lyftning.tillgänglig förblevna

KLtredje stycket38 § 1 mom.
köp, byteFör den,köp, byteden,För som genomsom genom

förvär-jämförligt avtaleller därmeddärmed jämförligt avtal förvär-eller
påutdelning svenskå tillaktietill utdelning svensk rättvaträttvat

på andel i svensk ak-å aktiefond aktie ellerandel i svenskeller
föreningekonomiski tiefond ellerekonomisk förening ellereller

eller utländskeller i utländskt bolagutländsk ak-utländskt bolag eller
såsomsåsom intäktaktiefond, skallintäkttiefond, skall upptagas upp-

varmedendast det belopp,varmed utdel-det belopp,endast tagas
förvärvaren iutdelningen eller,i sineller, förvärvarenningen omom

överlåtit till utdelning,överlåtit till utdelning, sin rättenrätten turtur
erhållna översti-erhållna därvid valutanöversti- dendärvid valutanden

utgivna veder-git vid förvärvetutgivna veder- detvid förvärvetgit det
till utdelning.laget förtill utdelning.för rättenlaget rätten

till 38 § KL 3 femte ochanv.
styckenasjätte

frågasådanttill utdelning Uppkommer i falldäremotHar rätten
utgivitssvensk aktie köp, byte eller avdrag för vederlaå somgomgenom

överlåtits utdelning viddärmed jämförligt avtal för förvärv tillrättav
överlåtelsesamband med utdelningstillfälle, skallän ettutan merav

framgårsåsom de olikabliva, 38 § vederlaget belöpaaktien, ansesav
enligtfördelningsärskilda regler tillämpliga utdelningsposterna1 mom.,
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sådantDärest i frågafall uppkom- pd dessa med hänsyn till periodens
avdrag för vederlagmer om som längd och under iakttagande iatt,

utgivits för förvärv till utdel-rättav månden viss utdelningspost
ning vid utdelningstill-än ettmer belöpande vederlag kunnat ut-
fälle, skall vederlaget belöpaanses såsomnyttjas frånavdrag denna,

de olika utdelningsposterna återståendedet måbeloppet avräk-
enligt fördelning å dessa med hän- på följandenärmast utdel-nas

till periodens längd och undersyn ningspost eller utdelningsposter.
iakttagande måni den vissatt, Avser förvärvet tillrätt utdelning
utdelningspost belöpande vederlag under obestämd tid, bör, omkunnat såsomutnyttjas avdrag särskilda skäl föranleda till annat,.från återståendedenna, det belop- vederlaget avräknas under en pe-må davräknaspet följandenärmast år.riod tioav
utdelningspost eller utdel-
ningsposter. Avser förvärvet tillrätt
utdelning under obestämd tid, bör,

särskilda skäl föranleda tillom
vederlagetannat, avräknas under

år.period tioen av
Vad gäller utdelning d Vad påsom gäller utdelningsom

svensk aktie skall äga motsvarande svensk aktie skall motsvarandeäga
tillämpning beträffande åutdelning tillämpning beträffande utdelning
andel i svensk aktiefond påeller eko- andel i svensk aktiefond eller
nomisk förening, aktie eller ekonomisk förening, aktie ellerannan
andel i utländskt bolag eller andel iut- utländskt bolag ellerannan
ländsk aktiefond. utländsk aktiefond.

anv. till 38 § KL 5 och 6
Vad gäller utdelning 10 Vadsom gällerom mom. som om

från utländskt bolag skall frånutdelningäven utländskt bolag skall
tillämpas frånutdelning tillämpasäven frånutdelningannan
här i riket icke hemmahörande här i riket icke hemmahöran-annan
juridisk Dödsbo efter de juridisk Dödsboperson. efterper- person.

frånfällevid sitt inte varit frånfälleson, vid sittsom inteperson, som
bosatt eller stadigvarande vistats varit bosatt eller stadigvarande
här i såsomriket, här i vistats här i riket, såsomanses en anses en
riket icke hemmahörande juridisk här i riket icke hemmahörande

frånUtdelning sådant döds- juridiskperson. Utdelning frånperson.
bo till i Sverige bosatt delägare sådant dödsbo till i Sverige bosattav
inkomst, förvärvats under den delägare inkomst,som förvärvatsav som
tid delägarna suttit i oskift bo under den tid delägarna suttit i-

givetvis utskiftning den oskift bomen givetvis utskift-av men-avlidnes efterlämnade tillgångar ning den avlidnes efterlämnadeav-såledesskall här i riket bliva tillgångarföre- såledesskall här i riket-mål för Frånbeskattning. denna bli föremål för Frånbeskattning.
föreskrift meddelas likväl denna föreskriftett meddelas likvälun- ett
dantag i 54 första§ stycket undantag i 7 § 9e. mom

I samband med utdelning I samband med utdelning
andel i bolag i utländsk tillgo- andel istat bolag i utländsk tillgo-stat
doföres i vissa fall utdelningsmot- doföres i vissa fall utdelningsmot-

särskilttagaren belopp skatte- särskilt belopptagaren skatte-
tillgodohavande betalas tillgodohavandeut betalassom utsom

den utländska för-genom statens den utländska för-statensgenom



SOU 1989:33 237Fötfattningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

inom för förett systemsorg ramen inom för förett systemsorg ramen
nedsättning skatt utdeladav nedsättning skatt utdeladav

sådantbolagsvinst. Exempel sådantbolagsvinst. Exempel
skattetillgodohavande avoirär skattetillgodohavande avoirär
fiscal i Frankrike och tax credit i ñscal i Frankrike tax credit ioch
Storbritannien. Vad gällersom Storbritannien.om Vad gällersom om

frånutdelning utländskt bolag skall frånutdelning utländskt bolag skall
påtillämpas även skatte- påtillämpas skatte-även

tillgodohavande. Sådanttillgodohavande. skattetill-
godohavande hänförs till samma

anv. till 41 § KL 5 beskattningsår den utdelningsom
skattetillgodohavande påsom avses vilken skattetillgodohavandet är

i punkt 6 anvisningarna till 38 §av grundat.
hänföres till beskattningsårsamma

den utdelning vilken skatte-som
tillgodohavandet grundat.är

anv. till 38 § KL 9
Har egendom 11 Haravyttrats egendommot avytt-ve- mom.

formderlag i livsvarig livränta vederlag i formrats motav en av en
ingått i vinstberäkning enligt ingåttlivsvarig livränta i vinst-som som

punkt 3 anvisningarna till 35 beräkning enligt 24 § 5 skallav mom,
årligaskall det årligavederlaget det vederlaget utgöraanses anses

såtill del såutgöra ränta till delstor ränta framkom-storsom som
framkommer vid tillämpning vid tilllämpning tabellen iav mer av
tabellen i 32§ Zmom. med 32 § kommunalskattelagen2ut- mom.

Ärgångspunkt ålder.i utgångspunkt1928:370 medmottagarens i
Ärlivräntan beroende flera ålder. livräntanmottagarensav per-

såliv den upphörsätt beroende fleraatt livsoners av personers
vid först såden avlidnes död, tillämpas den upphör vid den förstsätt att

utgångspunkttabellen med i den avlidnes död, tillämpas tabellen
ålder.äldstes Skall utgångspunktlivräntan där- med i den äldstes

utgå till ålder.den sist avlidnes död, utgåSkall livräntanemot däremot
utgångs-tillämpas tabellen med till den sist avlidnes död, tillämpas

ålder.i denpunkt Om utgångspunktden tabellen medyngstes i den
ålder ålder.bestämmandeär Om denperson vars yngstes person vars

vid tillämpningen åldertabellen har bestämmande vid tillämp-ärav
livräntanavlidit och skall fortsätta ningen tabellen har avlidit ochav

utgå under viss tid, tillämpas livräntan fortsätta utgåatt skall att
utgångspunkttabellen med i den vissunder tid, tillämpas tabellen

ålder avlidne uppnåttden skulle utgångspunktha åldermed i den den
beskattningsåret.under avlidne uppnåttskulle ha under

beskattningsåret.
Har egendom Har egendomavyttrats mot ett avyttrats mot ett

livränta jämförligtmed periodiskt med livränta jämförligt periodiskt
vederlag och skall fast vederlagutöver och skall fastett utöver ett
årligt utgå årligtbelopp tilläggäven utgåbelopp tilläggävensom som
till sin storlek beroende för-är till sin storlek beroende för-ärav av
ändringar i det allmänna prisläget ändringar i det allmänna prisläget

förhållandeeller liknande skall förhållandeeller liknande skall
tillägget tilläggetränta.anses ränta.som anses som

39anv. till § KL 7
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Belopp punktenligt 9 dettaBelopp enligtsom av momentsom
anvisningarna till 38 § skall för utgivarenanses som räntaanses som

skall för utgivarenränta skuldränta.anses som anses som
gäldränta enligt I mom.

fåmansföre-Delägare i12 m o m .får avdrag för räntekostna-göratag
der vad följer 2utöver som av mom.
tredje stycket, med högst beloppett

påskälig avkastningmotsvararsom
den skattskyldigessumman av an-

skaffningskostnad för aktierna och,
i förekommande fall, ocharvs-
gåvoskatt den skattskyldige harsom
betalat i anledning förvärvav av
aktierna.

på fåmans-utdelning aktier iOm
företag överstiger beloppett som

påskälig avkastning denmotsvarar
skattskyldiges anskaffningskostnad
för aktierna, överskjutandeskall
belopp intäkt tjänst.tas upp som av

årUnderstiger utdelningen visst
fårdet högsta belopp tassom upp

inkomst kapital, ökas detsom av
år fårbelopp tassom senare upp

inkomst kapital i motsvaran-som av
månde sparad utdelning. Belopp

kvarståendemotsvarande sparad
utdelning läggs till anskaffningskost-

föregåen-naden vid beräkning enligt
de stycke.

få-Vid försäljning aktier iav
mansföretag skall hälften realisa-av
tionsvinsten sedan denna minskats

kvarståendemed sparad utdelning
intäkt tjänst.tas upp som av

Vad gäller underävensagtsnu
årende tio efter detnärmaste att ett

företag upphört fåmansföre-att vara
frågai aktier den skatt-tag, om som

skyldige någoneller honom när-
stående dåägde, det upphörde att

fåmansföretag eller förvärvatvara
sådanamed stöd aktier.av

Med aktier likställs vid tillämp-
ning andra-femte styckena andraav
sådana företaget utgivna värde-av

i eller27 28papper som avses
Reglerna i detta tilläm-moment
endast den skattskyldige ellerpas om

någon närståendehonom varit verk-
i företaget i betydande omfatt-sam

åren.ning under de tio Vadsenaste
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sågäller dock inte längesagtsnu
någon honomskattskyldige ellerden

närstående i betydande omfattning
åreneller under de tioär senaste

fåmansföretagvarit verksam i annat
likartadbedriver ellersom samma

verksamhet.
den skattskyldige visarOm att

utomstående i betydande omfattning
del i företaget och har tilläger rätt

utdelning, skall bestämmelserna i
detta inte tillämpas, intemoment om
särskilda skäl föreligger. Härvid

förhållandenabeaktas underäven
tioårsperioden.den Medsenaste

utomstående sådanaavses personer
på vilka enligt sjunde stycket regler-

i detta inte skall tillämp-momentna
[fråga realisationsvinst tillä-as. om

månreglerna inte heller i denmpas
den skattskyldige visar vinstenatt
med hänsyn till gjorda löneuttag,
antal anställda, bolagets verksamhet

tillgångaroch övriga omstän-samt
digheter uppenbarligen inte kan

hänförlig till den skatt-anses
skyldiges närståendeseller arbets-
insats.

någon den skattskyldigesOm av
årmake eller barn ellerunder 18 -

såvitt årgäller barn under -fö-18
årrälder eller syskon under 18 är

åreneller under de hartiosenast
varit verksam i företaget i betydande
omfattning skall intäkten tas upp
hos den den skattskyldige ochav
nämnda eller varitärpersoner som
verksam i företaget och har den

beskattningsbarahögsta inkomsten
frånbortser inkomstom man som

i detta moment.avses
Med verksamhet eller aktiein-

nehav företag likställsi verksam-ett
het eller aktieägande i företagannat
inom koncern.samma

förstås fåmansföre-Vad medsom
närståendeoch framgår 35 §tag av

1 kommunalskattelagena mom.
1928:370. Vid bedömningen av

aktiebolag fåtalägsett ettom av
sådanaskall dock delägarepersoner

självaanses som en person, som
någon närståendeeller ärgenom
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eller under den tioårsperio-senaste
den har varit verksam i företaget i
betydande omfattning.

.Avslutas verksamheten13 m o m
i förvärvskälla in-inomen
komstslaget näringsverksamhet och
uppkommer underskott i förvärvs-
källan vid taxeringen för årdet verk-

fårsamheten upphör, avdrag för
underskottet ske enligt vad som
gäller för realisationsförlust vid

månnästföljande taxering. den denI
skattskyldige fåryrkar det avdraget
dock i stället tvåvid degöras när-

därefter följande taxeringarna.mast
Vad gäller dock isagtsnu

fråga sådan förvärvskällaom som
endast fastighet eller självstän-avser
digt bedriven verksamhet riket.utom

återstår14 Vadmom. som av
kapitalintäkt efter avdrag utgörav

inkomst kapital.av
Uppkommer underskott vid be-

räkningen medges skattereduktion
enligt 2 § 4 uppbördslagenmom.
1953:272.

4§7

Från det sammanlagda beloppet
den skattskyldiges inkomster frånav

olika förvärvskällor får, med iaktta-
gande föreskriften i avdrag22av

för underskott i förvärvskällagöras
med de begränsningar isom anges
46 § andra-femte1 styckenamom.
kommunalskattelagen 1928:370.
Vad i tredje stycketsägssom av
nyssnämnda gäller dockmoment
inte frågai svenskt aktiebolagom

aktier på börs eller ärnoterasvars
föremål för liknande notering eller i
fråga dotterföretag till sådantom
bolag.

Vidare medges avdrag för vinst-
delningsskatt har påförts densom
skattskyldige åretunder före taxer-
ingsåret.

skattskyldig har varit bosatt skattskyldig har varit bosattsom som
ihär riket under hela beskatt- här i riket under hela beskatt-

ningsåret eller del får ningsåretdetta, fåreller del detta,av av- av av-
drag för periodiskt understöd, drag för periodiskt understöd,
egenavgifter, försäkringspremier egenavgifter, försäkringspremier
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ii den omfattning som angesm.m. i den omfattning im.m. som anges
46 §2 mom.kommunalskattelagen. 46 § 2 kommunalskattelagenmom.

avdrag inte medgivet förAtt är 1928:370.
uppkommitunderskott före ellersom

företagsöverlå-isamband med vissa
framgårtelser 2 § 5av mom.

5§8

sammanlagda beloppet den Sammanlagda beloppet denav av
från olikaskattskyldiges inkomster skattskyldi närings-inkomsterges av

förvärvskällor, verksamhetminskat i förekom- och tjänst, minskat i
sådant sådantmande fall med avdrag förekommande fall medsom av-

ochi 4 4 §§ taxerad drag i 4 § taxeradutgör utgöravses som avsesa
inkomst. inkomst.

taxerade inkomsten avrundasDen
nedåt, för skattskyldig isom avses

till helt hundratal kro-10 § 1 mom.
och för skattskyldig tillannannor
tiotal kronor.helt

mom.9 Skyldighet åligger, såframt1 erlägga skatt för inkomstatt
påföreskrivs i denna ilag eller särskilda bestämmelser, meddeladeannat

grund överenskommelse beslut, ieller 20 och 21 §§ sägs:av varom

fysiska a fysiskperson: person:
delsför inkomst i denna for inkomst i den-som avses som avses

delag enligt grunder i enligtlag de grundersom anges na som anges
53 § l kommunalskat- i 53 § 1 kommunalskat-mom. a mom. a

såvitt1928:370telagen telagen 1928:370,samt,
såvitttid under vilken delshan varit tid vilkenunderavser avser

i riket, för inkomstbosatt här han varit i riket,bosatt härge-
påutdelning andelar i inkomstsvenska för utdelningnom genom

ekonomiska föreningar; andelar i svenska ekonomiska före-
ningar;

för vinst vid avyttring privat-av
bostad här i riket eller egendomav

i 26 och innefattar§som avses som
nyttjanderätt till hus eller delett av

hus här i riket;ett
för vinst vid avyttring dels ak-av

tier och andelar i andra svenska
aktiebolag, handelsbolag och ekono-

sådanamiska föreningar än som
i dels konver-2 § 7avses mom., av

tibla skuldebrev utgivitssom av
såda-svenska aktiebolag och dels av

svenska aktiebolag utfästana av op-
tionsrätter till nyteck-rättsom avser
ning eller köp aktie och blivitav
utfästa i förening med skuldebrev,

överlåtaren någotvid tillfälleom
kalenderårunder de tio när-som

l6—-RINK3
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år dåföregått det avyttringenmast
skedde haft sitt egentliga bo och
hemvist här i riket eller stadigvaran-
de vistats här;

sådana författningaktiebolag enligt särskildb svenska och bolag, som
avstå samfund,skyldiga sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar,äro att

stiftelser, inrättningar inländska juridiska dockverk, och andra personer,
såvitt sådana författningjuridiska enligt ellergäller personer som

samfällighetdärmed jämförligt bildats för förvalta endastsätt att om
såsomsamfälligheten särskild taxeringsenhet och marksam-taxerats avser

fällighet regleringssamfällighet:eller
åför förvärvats;all inkomst, dem här i riket eller utländsk ortsom av

c utländska bolag: e utländska bolag:
här sig tillför belägen för inkomst hänförinkomst fas- somav

eller härtighet; fastighet fast driftställe i
för inkomst rörelse, här riket;av som

frånbedrivits fast driftställe;
icke yrkesmässigför vinst vid för vinst avyttringvidav- av egen-

fastighet eller rörelse häryttring i 26§dom ochsom avses somav
sådani riket eller tillbehör till fas- innefattar tillnyttjanderätt husett

ellertighet rörelse och riket;egendom eller del hus här iettav av
kom-i 35 § 3som avses a mom.

munalskattelagen och innefat-som
nyttjanderätt till hus ellertar ett

del hus i riket;härettav
för slutlig eller tillkommande restituerats,skatt skatt, avkortats ellersom

mån åtnjutits årsavskrivits, i den avdrag därför vid tidigarebolagetav
taxerlngar; samt

åinkomstför utdelning andelar i ekonomiska föreningar.svenskagenom
frågaI vad med fast driftställe vad i punktgäller sägsom som avses som

3 anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen.av

.m3 Staten, 3landstings- Staten, landstingskom-mom om m.
kommuner, kommuner och andra kommuner andraochmuner, me-

från pensionsstiftelsermenigheter frikallas nigheterskattskyl- samt
dighet för inkomst. enligt lagen 1967:531all hyg-om

gande pensionsutfästelseav m.m.
frånfrikallas skattskyldighet för all

inkomst.
mom.11 Här i riket Här riketbosatt 11 i bosattmom.

fysisk vistelse fysiskunder under vistelseperson, som person, som
åtnjutit åtnjutitutomlands avlöning eller utomlands avlöning eller

förmån på förmåndärmed jämförlig därmed jämförlig grundannan
grund anställning där anställning där anställ-än änav annan av annan
anställning far- ombordombord svenskt ning fartyg,svenskt

eller frånsvenskt, danskt eller norskt frikallas skattskyldighet förtyg
luftfartyg, frånfrikallas skattskyl- inkomst 54i § förstasom avses
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dighet för inkomst 54i §som avses fstycket kommunalskattelagen
första fstycket kommunalskattela- 1928:370.

1928:370.gen

I utlandet bosatt fysisk frånoch utländskt bolag frikallasperson
skattskyldighet för inkomst 54i § första stycket b kommunal-som avses
skattelagen.

§128

skattskyldig fysisk skattskyldig fysiskperson, som person, som
har varit bosatt här i riket under har varit bosatt i rikethär under
beskattningsåret, beskattningsåret,har till statligträtt har till statligträtt

frångrundavdrag frånden taxerade in- grundavdrag den taxerade in-
varvidkomsten, bestämmelserna i komsten, varvid bestämmelserna i

48 § 2 och 3 49 § kom- 48 § 2 3och kommunalskat-samtmom. mom.
munalskattelagen 1928:370 skall telagen 1928:370 skall tillämpas.
tillämpas.

Ideell förening, i 7 5 från§ första stycket, denäger attsom avses mom.
åtnjutataxerade inkomsten statligt grundavdrag med 15 000 kronor.

mom.2 För fysisk 2 För fysiskperson, mom. person som
har varit bosatt här i riket varithar bosatt här i riket undersom

någonunder hela eller någondel be- hela eller del beskatt-av av
skattningsåret, ningsåret,den beskatt-utgörs den beskatt-utgörs
ningsbara inkomsten den ningsbara inkomsten dentaxe- taxe-av av
rade inkomsten minskad med rade inkomsten minskad i före-stat- -
ligt grundavdrag. kommande fall med statligt-

grundavdrag.
denHar skattskyldiges skat- Föreligger fall i 50 §som avses

teförmåga varit väsentligen nedsatt 2 andra stycket kom-mom.
beskattningsåretunder sådan munalskattelagen 1928:370 med-av an-

ledning, i 50 § 2 avdrag enligt bestämmelserna isom anges mom. ges
tredje eller fjärdeandra, stycket nämnda lagrum.

kommunalskattelagen 1928:370,
får efter taxeringsnämndens eller,-

besvär anförts eller särskildom om
framställning därom gjorts senast

åretden juni30 efternäst taxe-
ringsåret, länsrättens prövning den-
skattskyldiges taxerade inkomst min-
skas, förutom med statligt grund-
avdrag, med ytterligare avdrag enligt
bestämmelserna i nämnda lagrum.

återstårVad härefter avrundas
nedåt till helt hundratal kronor och

beskattningsbar inkomst.utgör
För förening, tilläger grundavdragrätt enligt 8 densom utgöres
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beskattningsbara inkomsten den taxerade inkomsten minskad medav
statligt grundavdrag.

9a§l4

utgårStatlig inkomstskatt i form Skatteplikt till statlig in-
grundbelopp och tilläggsbelopp. inträder, underlagetkomstskatt närav

Gmndbelopp uppgårberäknas bara den för skatten till minst 100om
beskattningsbara uppgårinkomsten kronor.
till minst Tilläggsbelopp100 kronor.
beräknas bara för skattskyldiga som

i 10 § 1avses mom.
Den beskattningsbara inkomsten
underlag för grundbeloppet. Un-är

derlaget för tilläggsbelopp fastställs
enligt bestämmelserna i 0 3I § mom.

10§

.15 För fysiska1 För fysiska1mom personer mom. personer
och dödsbon grundbelopp statligberäknas och dödsbon in-beräknas
och tilläggsbelopp enligt följande. komstskatt enligt följande.

Gmndbeloppet på100 kronor Skatt förvärvsinkomst 20utgör utgör
delden den beskatt-samt: procent av av

beskattningsbar inkomst inte ningsbara inkomsten överstigernär som
överstiger basenheter:7,5 kronor.187 000

beskattningsbara5 den skattskyldig,För under be-procent av som
inkomsten; skattningsåret har uppburit folkpen-

beskattningsbar inkomst sion enligt lagen all-när 1962:381över- om
stiger 7,5 basenheter: ålderspe-försäkring i formmän av

grundbeloppet för basenheter nsion, förtidspension,7,5 änkepension,
återstoden.och 17 omställningspension eller särskildprocent av

Tilläggsbeloppet efterlevandepension med belopputgör:
underlaget för tilläggsbelopp motsvarande minst det50när procent av

enligt 3 inte överstiger beskattningsåret19 bas- för gällande bas-mom.
enheter: beloppet enligt kap.1 6 § nyssnämn-

14 den del under- da lag eller hustrutillâgg enligt lagenprocent av av
laget överstiger basenheter;14 hustrutillâgg1962:392 ochsom om

underlaget överstiger bas- kommunalt19 bostadstillägg till folk-när
enheter: sådantpension med belopp utgör

tilläggsbeloppet för basenheter på19 dock skatten förvärvsinkomst 20
och återstoden.25 den del den beskatt-procent procentav av av

ningsbara inkomsten överstigersom
kronor.170 600
påSkatt kapitalinkomst 30utgör

inkomsten kapitalprocent av av
enligt 3 § 14 mom..

11§

mom. Äkta1 beskattningsåretmakar, under tillsammans,levtsom
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för sin inkomst, varvid anvisningarna till 52taxeras § kommunalskat-envar
1928:370telagen tillämpas.

Avdrag, i9 § 2 andra Avdrag, i 9 § 2 andrasom mom. som mom.
stycket beräknassägs, för vardera stycket beräknas för varderasägs,

förmaken sig, varvid be- maken för sig, varvid be-
i 52stämmelserna § l andra stämmelserna i 52 § l andramom. mom.

och tredje styckena kommunalskat- stycket kommunalskattelagen till-
tillämpas.telagen lämpas.

l4§

mom.1 skattskyldig enligt denna lag i hemortskommunen.taxeras
Saknar skattskyldig hemortskommun, skall han i Stockholm.taxeras

förståsVad med hemorts- förståsVad med hemorts-som som
kommun för fysisk och kommun för fysisk ochperson person
dödsbo följer 3 § jämförd med dödsbo följer 2 §1 jämförtav av mom.
66 § kommunalskattelagen med 66 § kommunalskattelagen
1928:370. För bolag eller 1928:370. För bolag ellerannan annan
sammanslutning, enligt 3 § sammanslutning, enligt 2 §som som
tredje stycket skall betraktas 1 tredje stycket skall betrak-som mom.
svensk ekonomisk förening, gäller svensk ekonomisk förening,tas som

hemortskommun den kom- gäller hemortskommun densom som
inom vilken den verkliga led- kommun, inom vilken den verkligamun,

ningen företaget utövades den l ledningen företaget utövadesav av
årnovember före detnäst den år1 november före detnästsom

föregått taxeringsåret.närmast föregått taxeringsåret.närmastsom
För juridisk än gäller hemortskommunsagtsannan person som nyss som

den kommun, där vederbörande styrelse eller förvaltning den 1 november
år,före det föregått taxeringsåret,näst närmast hade sitt eller därsätesom

syssloman eller ombud vid nämnda tid bosatt.var

§1824
till 36 § KLanv. 1 första styck-

et
Vid beräkning realisations- 1 Vid beräkningav mom. av rea-

såsomvinst skall intäkt vad lisationsvinst såsomtas skall intäktupp tas
erhållits för den avyttrade erhållitsvad för densom avytt-upp som

egendomen med avdrag för försälj- rade egendomen med avdrag för
ningsprovision och liknande kostna- försäljningsprovision och liknande

fårder. Avdrag med iakttagande fårkostnader. månAvdrag i den- —dock de särskilda föreskrifter inte förske allaav annat anges om--gäller enligt punkterna 2 da-2 kostnader för egendomen omkost-som
nedan ske för alla omkostnader såledesnadsbeloppet, för erlagd-
för egendomen omkostnadsbelop- köpeskilling jämte inköpsprovision,

såledespet, för erlagd köpeskilling ingångsvärdetstämpelskatt o.d.
jämte inköpsprovision, stämpelskatt och för vad nedlagts för-som

ingångsvärdeto.d. och för vad bättring egendomen förbätt-av
nedlagts förbättring ringskostnad Vid beräkningsom av m.m.

egendomen förbättringskostnad omkostnadsbeloppet skall hänsynav
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fårIomkostnadsbeloppet inte värdeöverföring mellan olikatillm.m. tas
kostnaderinräknas täckts tillgångar, inte Isom ge- annatom anges.

frånbidrag eller kommunstat fårnom omkostnadsbeloppet inte inräk-
näringsbidrag.eller utgifter bid-täcktsgenom genomnas som

från eller kommun ellerstatrag
näringsbidrag.genom

fråga förpliktelser skallI om —
inte intäktannat tasom anges som-

erhållits ingåendetvidvadupp som
fårförpliktelsen, avdragmedanav

ske vad utgivits för upphö-för som
randet förpliktelsen.av

35 § 2 tredje och fjärdemom.
KLstyckena

Har avyttrad fastighet den avyttrade egendomenförvärvats Har
den skattskyldige förvärvats den skattskyldigeav genom arv, av

gåva, gåva,bodelning eller bo-testamente, testamente,genom arv,
fång fångicke jämförligt delning ickeellerär ärannat annatsom som

med fastig-köp eller byte, jämförligt med köp eller byte,anses anses
heten förvärvad egendomendet köp, förvärvad detgenom genom

fångbyte eller därmed jämförliga köp, byte eller därmed jämförliga
fångskett dessförinnan. skett dessförin-närmast närmastsom som
nan.

realisations- vinstberäkningVad Vadsägs sägssom om som om
vinst vidavyttring fastighet avyttring fastighet gällerav avgenom

också ifrågafastighetengäller strömfallär tomträtt,oavsett om om
belägen inom eller riket och rättighet till vattenkraft. Omochutom

påtillldmpning bestämmelserbyggnad finns i 4 §äger även tomträtt,
kommunalskattelagenströmfall och rättighet till 1928:370.vatten-

kraft. Med avyttring2 mom. av egen-
dom försäljning, byte elleravses
därmed jämförlig definitiv av-
händelse egendom.av

35anv. till § KL 7
Inlöses andel i aktiefond eller Inlöses andel i aktiefond eller

behållna tillgångar behållna tillgångarutskiftas fondens utskiftas fondens
till fondandelsägare i samband med till fondandelsägare i samband med

vidfonden skall till- avyttringupplöses, fonden upplöses, skallatt att
låmpning andelen3 ha skett motav mom. anses som om av anses ve-
fondandelsägaren sin andel fondan-derlag motsvarande vadavyttrat

vederlag han delsdgarenmotsvarande vad vid inlösenuppbär ellermot
vid inlösen utskiftning.uppbär eller utskiftning.

köpoption, terminskontrakt,Om
teckningsrdtt, delrütt, teckningsop-
tion, konvertibelt skuldebrev eller
konvertibelt vinstandelsbevis utnytt-
jas för förvärv aktier ellerav annan
egendom, detta avytt-anses som en

ifrågavarandering instrumentav
endast transaktionen skerom mer

år efter utställandet.än ett
överlåtelse skerEn motsom ve-
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derlag understigande egendomens
marknadsvärde behandlas vid be-

två överlåtel-skattningen skildasom
nämligen avyttring ochser, en en

gåva Avyttring därvid ha skettanses
den andel egendomenav av som

vederlagets andelmotsvarar av
marknadsvärdet.

3 Avdrag för realisations-m o m .förlust medges först avyttringennär
har medfört definitiv förlust.en

bedömningVid realisa-av om
tionsförlust uppkommit skall även
beaktas den skattskyldige iom sam-
band med avyttringen har tillförsäk-

förmånrättighet ellerrats en som,
den saknar egentligt mark-trots att

fårnadsvärde, ha värde förantas ett
honom

4 Skattskyldighet för vinstm o m.
respektive avdragsrätt för förlust vid
avyttring egendom inträder förav
det beskattningsår då egendomen

Vinst och förlust beräknasavyttras.
pådärvid grundval alla intäkterav

och kostnader hänförliga tillärsom
avyttringen.

Är intäktens storlek beroende av
viss framtida händelse och kan till
följd härav intäktens totala belopp
inte fastställas vid den taxering som

fråga,i skall tillkommande be-är
lopp beskattas vid taxeringen för det
år då beloppets storlek blir känd.
Därvid skall beskattningen påske

förhållandenagrundval vid avytt-av
ringen och med tillämpning deav
beskattningsregler gällde vidsom
taxeringen för avyttringsåret.

skattskyldighet för vinst respek-
tive avdragsrätt för förlust i sam-
band med utställande standar-av en
diserad option inträder för det be-
skattningsår då utställaren frigörs
från åtaganden.sina Om utställaren
på grund optionen säljer ellerav
köper egendom skall han öka för-
säljningspriset respektive minska
köpeskillingen med den tidigare
uppburna ersättningen vid beräkning

vinst respektive bestämningav av
anskaffningsutgift. Sådan ersättning

i detta stycke skall tassom avses
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värdettill det genomsnittligaupp av
samtliga ersättningar den skatt-som
skyldige uppburit för utställda op-

slag.tioner av samma
skattskyldighet för respek-vinst

påtive avdragsrätt för förlust grund
standardiserat terminskontraktettav

beskattningsår dåinträder för det
kontraktet avslutas.

Med standardiseratett ter-
minskontrakt avtal köpettavses om

obligationeraktier, eller annanav
egendom vid framtida tidpunkten
och till bestämd kurs, ränta,en
index eller liknande, kontraktetom

föremål påför notering inländskär
eller utländsk börs kon-eller annan
tinuerlig notering marknadsmäs-av
sig omsättning, allmänt till-ärsom
gänglig marknadsnoterat och har

pålöptid högst år. Medetten en
standardiserad option avses en op-
tion innehavaren rätt attsom ger en
köpa eller sälja aktier, obligationer
eller egendom eller rätt attannan en
erhålla kontant ersättning, stor-vars

pålek beror värdet egendom,av
aktieindex eller liknande, om op-
tionen marknadsnoterad och harär

löptid på högst år.etten
frågaI option ochom annan

terminskontrakt änannat som avses
i tredje och fjärde styckena inträder

beskattningsårskattskyldighet för det
dä optionen utställs respektive ter-
minskontraktet ingås.

anv. till 35 KL§ 3
Har egendom 5 Har egendomavyttrats mot avyttratsve- m om.

derlag i form livsvarig livränta vederlag i form livsvarigmotav en av en
intäktenskall beräknas till det kapi- livränta skall intäkten tillberäknas

taliserade livräntanvärdet med det kapitaliserade värdet livrän-av av
tillämpning tabell III till lagen tillämpningmed III tilltabelltanav av
1947:577 statlig förmögen- lagen 1947:577 statlig förmö-om om

Är Ärhetsskatt. livräntan beroende genhetsskatt. livräntan beroendeav
såflera liv såden flera livsätt att sätt attpersoners av personers

upphör vid förstden avlidnes död den vidupphör den först avlidnes
bestäms kapitalvärdet efter den död bestäms kapitalvärdet efter den

levnadsålder. levnadsålder.äldstes Skall livräntan äldstes Skall livräntan
utgådäremot till utgåden sist avlidnes däremot till den sist avlidnes

död beräknas värdet efter den död beräknas värdet efter denyngs- yngs-
ålder. ålder.tes tes

överlåtelseavtaletHar i överlåtelseavtaletHar iöverens- överens-
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utgålivräntankommits skallatt utgålivräntankommits skallatt
livsvarigt, dock högst avtalatett livsvarigt, dock högst avtalatett

år, intäkten medantal bestäms år, intäkten medantal bestäms
tabell till lagentillämpning tillämpning tillav om tabell lagenav om

förmögenhetsskatt medstatlig ut- medstatlig förmögenhetsskatt ut-
årgångspunkt i det livräntanantal gångspunkt år livräntani det antal

utgå dethögst skall belopp utgåhögst skall det beloppom som om som
sådanframkommer vid beräk- sådanen framkommer vid beräk-en

vad följerning lägre änär vad följersom av ning lägre änär som av
Skallförsta stycket. livräntan i stäl- första Skall livräntan i stäl-stycket.

utgå livsvarigt, dock minstlet ett utgå livsvarigt, minstlet dock ett
år, bestäms intäktenavtalat antal år, intäktenavtalat antal bestäms

tillämpning tabell II tillmed tillämpning II tillav med tabellav
nämnda lag det beloppom nämnda lag det beloppsom om som

sådanvidframkommer beräk- sådanframkommer vid beräk-en en
vad följerning högre änär som av ning högre vad följerär än avsom

första stycket. första stycket.
Upphör livsvarig livränta till Upphör livsvarig livränta tillen en

följd dödsfall inträffar inom inomföljd dödsfall inträffarav som somav
år från utgången årfem det från utgången årår detav fem av

skattskyldighet inträdde grund skattskyldighet inträdde grund
fåravyttringen intäkt i stäl- fåravyttringen intäkt i stäl-somav av som

vad i förstalet för och för vad i första ochsom anges let som anges
andra styckena dettas sam-upp andra styckena dettas upp sam-

utgåttmanlagda livräntebelopp utgåttlivräntebeloppsom manlagda som
därmed Iintäkten blir lägre. blir Iintäkten därmed lägre.om om

fårfall talan förassagts fårfall förasnu talansom sagtssom nu
i särskild ordningbesvärgenom i särskild ordningbesvärgenom

år taxeringsåretfem efterinom år taxeringsåretom inom fem efter om
sådan ändring taxeringcn sådan ändring taxeringenav som av som
föranleds dödsfallet. Motsvaran- föranleds dödsfallet. Motsvaran-av av

tillkommer taxeringsinten-de rätt de tillkommer taxeringsinten-rätt
för talan till dendent skatt-som dent för talan till den skatt-som

förmån. frågaskyldiges I besvär förmån. frågaskyldiges I besvärom om
103här gäller och 103avses här gäller ochsom som avses

taxeringslagen 1956:623 i104 §§ 104 §§ 1956:623taxeringslagen i
tillämpliga delar. tillämpliga delar.

§1925
35 § KL 2anv. till

avyttring VidVid fastighet skall 1 avyttring fas-av avmom.
realisationsvinst och realisationsför- tighet skall realisationsvinst och

beräknas särskilt för varje rcalisationsförlust beräknas särskiltlust av-
taxeringsenhet eller del för varje avyttrad taxeringsenhetyttrad av

Ingårtaxeringsenhet. eller del taxeringsenhet.av
sådan privatbostad, i 5 §som avses
kommunalskattelagen 1 928:3 70,
tillsammans med egendom iannan

taxeringsenhet, beräknas vinsten
eller förlust särskilt för denna del av
enheten.

två tvåHar eller flera vid Har eller flera vidav- av-
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yttringstillfället befintliga taxerings- yttringstillfället befintliga taxerings-
enheter tidigare under innehavet tidigareenheter under innehavet

ingåtthelt eller delvis i samma ingåtthelt delviseller i samma
taxeringsenhet, skall dock, den taxeringsenhet,om skall dock, denom
skattskyldige begär det, beräkning- skattskyldige begär det, beräkning-

taxeringsenheter-görasen som om taxeringsenheter-görasen som om
vid avyttringstillfället utgjordena vid avyttringstillfället utgjordena

frågaenda taxeringsenhet. Ien frågaom enda taxeringsenhet. Ien om
taxeringsenhet endast delvisen som taxeringsenhet endast delvisen som

ingåtthar i den förutvarande taxe- ingåtthar i den förutvarande taxe-
ringsenheten gäller vad har sagtsnu ringsenheten gäller vad har sagtsnu
endast under förutsättning att endast förutsättningmer under att mer

hälften enhetens vidän av av- hälften enhetens vidän av av-
yttringstillfället gällande taxerings- yttringstillfället gällande taxerings-
värde belöper den del harsom värde belöper den del harsom
ingått i den förutvarande enheten. ingått i den förutvarande enheten.
Hänsyn inte till den indelning itas
taxeringsenheter har förelegatsom
före den januari1 1952.

Vid tillämpningen be- Vid tillämpningen be-av av
stämmelserna del fastighet i stämmelserna del fastighet iom av om av
punkt 4 andra stycket nedan i 2 andra stycketoch och 6mom. mom.
punkt2 trettonde-artonde styckena fastighetskall varje vida som anses

anvisningarna till 36 § skall avyttringstillfället befintligav taxe-som
fastighet varje vid sådanringsenhet eller enhetavytt- störreanses
ringstillfället befintlig taxeringsen- grund bestämmelserna isom av

sådanhet eller på föregåendeenhetstörre stycke behandlassom som
grund bestämmelserna i före- enda taxeringsenhet.av en
gående stycke behandlas som en
enda taxeringsenhet.

anv. till 35 KL§ 4
Med avyttring fastighet lik- 2 Med avyttring fas-av mom. av

ställs överföring mark eller andel tighet likställs överföring markav av
i samfällighet fas- eller andel i samfällighetgenom genom
tighetsreglering enligt 5 kap. och fastighetsreglering enligt 5 kap. och
uppdelning i lotter klyvning uppdelning i lotter klyvninggenom genom
enligt 11 kap. fastighetsbildnings- enligt ll fastighetsbildnings-kap.
lagen 1970:988, överföringen lagen 1970:988, överföringenom om
eller uppdelningen sker eller uppdelningenersätt- skermot ersätt-mot
ning helt eller delvis i ning helt eller delvis isamtpengar, samtpengar,
avstående avståendemark inlösen mark inlösenav genom av genom
enligt 8 kap. lag. Har den enligt 8 kap. Harlag. densamma samma
ersättning i skatt- ersättning i skatt-pengar som en pengar som en

erhållitskyldig erhållitgrund skyldigöver- grund över-av en av en
föring enligt 5 kap. eller föring enligt 5 kap. elleren upp- en upp-
delning enligt 11 kap. nämnda lag delning enligt 11 kap. nämnda lag
inte överstigit 5 000 kronor, inte överstigit 5är 000 kronor, är

någondock inte del vinsten någondock inte del vinstenav av
skattepliktig. Om ersättningen i skattepliktig. Om ersättningen i

överstiger 5 000 kronor, överstiger 5 000 kronor,pengar pengar
skall skattepliktig inkomst skall skattepliktig inkomsttassom tassom

så del hela realisations- såstor del hela realisations-upp storav upp av
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ersättningen ivinsten iersättningensom pengar, vinsten pengar,som
med 5 000minskad kronor, utgör med 5 000 kronor,minskad utgör

förtotala vederlagetdet över- överfö-vederlaget fördet totalaav av
uppdelningen, min-föringen eller minskatuppdelningen,ringen eller

med 5 000 dockskat kronor, att den5 000 kronor, dockmed att
skattepliktiga inkomsten inteden inteskattepliktiga inkomsten skall

till högre beloppskall äntas till högre belopp änupp tas somupp
den del ersätt-motsvarar ersättningen iden delsom av motsvarar av

överstigerningen i 5 000 kro-pengar överstigersom pengar som
5 000 kronor. nor.

vida-Avyttring fastighetAvyttring fastighet anses av ansesav
föreligga fastighetföreligga fas-vidare när ägare när ägare avav re

fått engångsersättning fått engångsersättning grundtighet av
allframtidsupplåtelse.Härmedavsesallframtidsupplåtelse.grund av

sådanersättning in-Härmed ersättning grund grund avavses
sådan till fas-inskränkning i förfogande- skränkning i förfoganderättav

fastigheten skett enligt tigheten skett enligttillrätt natur-som som
naturvårdslagen vårdslagen1964:822 1964:822 ellereller

inskränk- grund motsvarande inskränk-grund motsvarande avav
författningar enligt andra författningarenligt andra ningarningar

upplåtelse upplåtelsegrundgrund ellereller av av av av
servitutsrätt till nyttjanderätt eller servitutsrätt tillnyttjanderätt eller

jfr tid.för obegränsad tid fastigheten för obegränsadfastigheten
Engångsersättningentillpunkt anvisningarna 21 §. i fall8 dessaärav

Engångsersättningen köpeskilling,i dessa fall betraktaär att som var-
såköpeskilling, vid fastighetenbetrakta delstoratt som av ansesvar-

så ersättningsbeloppetvid del fastigheten avyttradstor anses somav
fastighetens vidavyttrad ersättningsbeloppet hela värdeutgörsom av

inskränkning-fastighetens hela värde vid tiden för beslutetutgör av om
för beslutet inskränkning- i förfoganderätten eller förtiden om en upp-

låtelsenförfoganderätten eller för nyttjanderätten elleri upp- aven
låtelsen nyttjanderätten servitutsrätten.ellerav
servitutsrätten.

iden skattskyldige i samband Har den skattskyldige sambandHar
allframtidsupplåtelse fått allframtidsupplåtelse fåttmedmed er- er-

upplåtelse upplåtelsesättning grund sättning grundav av av av
awerkningsrätt skall ersättningen, awerkningsrätt skall ersättningen,

skattskyldige yrkar den skattskyldige det,den det, yrkarom om
engångsersättning engångsersättninganses som anses som

allframtidsupplåtelsen allframtidsupplåtelsen.jfrgrund grundav av
tredje stycket anvisning-punkt 5 Har den skattskyldige i avsettnuav

fåtttill 21 §. Har fallden skatt- ersättning för avyttradearna
fått fåri 60skyldige fall skogsprodukter,ersätt-avsett procentnu av

ning för avyttrade skogsprodukter, ersättningen behandlas som en-
gångsersättningfår ersättningen60 be- grund all-procent av av

engångsersättning framtidsupplåtelse. Vadhandlas isägssom som
allframtidsupplåtelse. Vadgrund detta stycke gäller dock endastav om
i detta stycke gäller dock skatteplikt för ersättningen försägssom

förskatteplikt awerkningsrättenendast eller skogspro-ersätt-om
för awerkningsrättenningen eller dukterna inträtt under be-samma

skattningsårskogsprodukterna inträtt under ersättningensom
beskattningsår allframtidsupplåtelsen.grundersätt-samma som av
på grund allframtids-ningen av
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upplåtelsen.
Från det Frånsammanlagda beloppet det sammanlagda beloppet

engångsersättningarden eller de engångsersättningarden eller deav av
den skattskyldige under den skattskyldigesom underett som ett

beskattningsår fåtthar grund beskattningsår fåtthar grundav av
allframtidsupplåtelse han berätti- allframtidsupplåtelseär han berätti-är
gad till avdrag 5med 000 kronor, gad till avdrag med 5 000 kronor,

han inte visar han haft han inteatt visar han haftom attav- om av-
dragsgilla omkostnader enligt anvis- dragsgilla omkostnader. Avdraget
ningarna till 36 § till fåreller dock inte överstiga detsamma samman-
högre fårbelopp. Avdraget dock lagda ersättningsbeloppet för upp-
inte överstiga det låtelserna.sammanlagda
ersättningsbeloppet för upp-
låtelserna.

anv. till 35 § KL 1
Skall viss del vederlaget vid 3 Avser viss del veder-av m om. av

avyttring fastighet enligt punkt laget vid avyttring fastighet till-av av
10 anvisningarna till 21 punkt gångar behandlats inven-av som som
4 anvisningarna till eller24 § tarier vid beräkning värdeminsk-av av
punkt 1 anvisningarna till 28 § ningsavdrag medräknas inte dennaav

intäkt fastighet ellertas del vederlaget vid beräkningupp som av av av
rörelse, medräknas inte denna realisationsvinst. sådantI fall får iav

del vederlaget vid beräkning omkostnadsbeloppet inte inräknasav av
realisationsvinst. utgift sådanahänför sig tillsom

tillgångar.
anv. till 36 § KL 2 första-fjär-a
de styckena

Skall vid beräkning realisa-av
tionsvinst på grund avyttringav av
fastighet vedertaget för viss del av
fastigheten intäkttas upp som av
fastighet eller rörelse jfr punkt 1av

anvisningarna till får35 § iav
omkostnadsbeloppet inte inräknas
utgift hänför sådansig till delsom

fastigheten vid inkomsttaxe-av som
ringen har behandlats enligt reglerna
för maskiner och andra för stadig-
varande bruk avsedda inventarier.

Som förbättringskostnad enligt 4 Som förbättringskost-mom.
punkt 1 räknas kostnad,även nad räknas utgift förävensom repara-
under tid, då intäkt avyttrad fas- underhålltion och fastighet ellerav av
tighet eller i förekommande fall del fastighetsdel, i 2 §som avses
därav har beräknats enligt 24 § 7mom. eller sådanutgjortsom
2 har nedlagts på reparation privatbostad i 5 § kom-mom., som avses

underhålloch fastigheten eller munalskattelagen 1928:370, i denav
fastighetsdelen, måni den månden den avyttrade egendomenav-
yttrade påegendomen grund därav grund därav vid avyttringen har
vid avyttringen har befunnit sig i befunnit sig i bättre skick vidän
bättre skick vid förvärvet,än förvärvet, utgift församt reparationsamt
kostnad för reparation och under- underhålloch för vilken avdrag inte
håll för vilken avdrag inte medges medges grund föreskrifternaav
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på grund föreskrifterna i 25 §av i 25 2 första§ stycket b ellermom.
första2 stycket b eller och kommunalskattelagenmom. c och förc

utgått.vilken bidragför har För- utgått.vilken bidrag Utgifthar
bättringskostnad, inte harsom upp- för förbättring, inte harsom upp-
förts avskrivningsplan, medoch förts där-avskrivningsplan, och
förbättringskostnad jämförlig med utgift för reparationjåmförligrepa-

underhållskostnad fårrations- eller underhåll fåreller dock inräknas i
dock inräknas i omkostnadsbelop- åromkostnadsbeloppet förendast

år dåendast för de nedlagdapet då utgifterna uppgått minsthar till
kostnaderna uppgåtthar till minst 5 000 och, dekronor om avser an-

Kostnad,3000 kronor. har till- eller ombyggnad,som ännat ny-,
uppförts avskrivningsplan, skall dessutom hänför sig till de senaste

årnedlagd dånormalt det årenanses fem före avyttringen. Utgift,
kostnaden har uppförts planen. har uppförts avskriv-som

sådanI fall kostnadandra skall hänförasningsplan, skall normalt
nedlagdnormalt fakturanär år dåanses till utgiftendet uppförtshar

erhållits,räkningeller har sådanvarav planen. I andra fall skall
framgår vilket arbete har ut- utgift år dåsom hänföras till detnormalt
förts. erhållits,faktura räkningeller har

framgår vilket arbete harvarav som
utförts.

föremålHar fastighet föremålvarit för Har fastighet varit för
förbättringsarbete eller därmed förbättringsarbete eller därmed
jämförligt reparations- eller under- jämförligt reparations- eller under-
hållsarbete hållsarbetei bygg- iägarens bygg-ägarens
nadsrörelse skall- med iakttagande nadsrörelse skall med iakttagande—

begränsningarde har de begränsningar harav som an- av som an-
föregåendei föregåendestycke i styckegetts gettssom som- -

förbättringskostnad räknas det förbättringskostnad deträknas
belopp enligt punkt 3 tredje belopp enligt punkt 3 tredjesom som
stycket anvisningarna till 27§ anvisningarnastycket till 27 §av av

tagits kommunalskattelagenhar intäkt i rörelsen tagitsharupp som upp
grund byggnadsarbetet. intäkt i rörelsen grundav som av

byggnadsarbetet. förbättrings-Som
kostnad räknas belopp föräven
vilka beskattning skett enligt reglerna
i 00 kommunalskattelagen.§

Omkostnadsbeloppet mins-skall 5 Omkostnadsbeloppetmom.
medkas värdeminskningsavdrag skall minskas med värdeminsknings-

belöper tid före avdrag belöper tidm.m., som av- m.m., som
såsomyttringen fastigheten, före avyttringen fastigheten,av av

såsomavdrag grund avyttring avdrag grund avyttringav av av
avdrag för värdeminskningskog, skog, avdrag för värdeminskningav av
naturtillgång naturtillgångeller för värde- eller förannan av annan

minskning täckdiken eller andra värdeminskning täckdiken ellerav av
markanläggningar jfr punkterna Påandra markanläggningar. samma

och7 9 anvisningarna till 22 § skall omkostnadsbeloppet mins-sättav
punkterna 8 och 16 kas med avdrag för värdeminskningsamt av an-

visningarna till På29 §. årbyggnad dock inte församma av m.m.,
skall omkostnadsbeloppet dåmins- avdragetsätt har understigit 3 000
med avdrag förkas värdeminskning kronor. Omkostnadsbeloppet skall

jfr punkternabyggnad 3 minskas med beloppäven varmedm.m.av
och anvisningarna4 till 22 fastigheten har avskrivits i sambandav
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punkterna b och2 2 4 anvis- ianspråktagandemed in-av av
ningarna till punkterna25 § 7samt vesteringsfond e.d.
och anvisningarna16 till 29 §,av

är dåintedock för avdraget har
understigit 3 000 Omkost-kronor.
nadsbeloppet skall minskas även
med belopp varmed fastigheten har

ianspråk-avskrivits i samband med
tagande investeringsfond e.d.av

anv. till 36 § KL 2 tret-a
tonde-nittonde styckena

Vinstberäkning pågrund 6 Vinstberäkningav mom.
avyttring del fastighet grund avyttring delav en av en av av en av en

förhållandenaskall grundas fastighet förhållan-skall grundas
den fastighetsdelen.avyttrade Vid dena den avyttrade fas-
tilllämpning de beloppsgränser tighetsdelen. Vid tillämpning deav av

i andra och fjärde styck- beloppsgränser i 4som anges som anges mom
förhål-skall dock till första stycket ochhänsyn 5 skall docktasena mom.

landena fastigheten.Avdrag förhållandenahela tillhänsyn helatas
enligt tolfte stycket får endast Påfastigheten. den skattskyldigesgöras

avyttringen har omfattat bo- begäran skall omkostnadsbeloppetom
stadsbyggnad vid tiden för för fastighetsdelen i stället for attsom av- -
yttringen huvudbyggnad för hela beräknas enligt första meningenvar -Påfastigheten. den skattskyldiges till belopptas ett motsva-upp som
begäran såskall omkostnadsbeloppet del det för hela fas-storrar av
för fastighetsdelen -i stället för tigheten beräknade omkost-att
beräknas enligt första meningen nadsbeloppet förekommandei fall- -

till belopp minskat med värdeminskningsav-tas ett mot-upp som
så del det för hela drag vederlaget förstorsvarar av m. m. som-

fastigheten beräknade fastighetsdelen fas-utgörom- av
kostnadsbeloppet i förekomman- tighetens hela värde vid av--
de fall minskat med värdeminsk- yttringstillfället. I sist fallavsedda
ningsavdrag vederlaget skall, den skattskyldige begärm. m. som om-
för fastighetsdelen fas- detutgör och värdet skogen ochav av
tighetens hela värde vid skogsmarken den fas-avyttradeav-

sistyttringstillfället. I avsedda fall 20tighetsdelen mindreär än pro-
skall, den skattskyldige begär värdet fastighetenshelacentom av av
det och värdet skogen och skog och skogsmark,av om-
skogsmarken den fas-avyttrade kostnadsbeloppet inte minskas med
tighetsdelen mindre 20 avdragär än grund avyttringpro- av av

värdet hela fastighetens Omskog. dencent avyttrade delenav av avser
skog fåtaloch skogsmark, eller avseddaett tomter attom- en
kostnadsbeloppet inte minskas med bebyggas med bostadshus och ve-
avdrag grund avyttring derlaget mindre 10är änav procentav
skog. Om den avyttrade delen fastighetens fårtaxeringsvärde,avser av

fåtaleller ingångsvärdetavsedda vidare denett tomter atten avytt-
bebyggas med bostadshus och rade fastighetsdelen särskildutanve-
derlaget mindre 10är än utredning beräknas till l kronaprocent per

fårfastighetens taxeringsvärde, kvadratmeter, dock till högreav
ingångsvärdetvidare den belopp köpeskillingen.änav-

yttrade fastighetsdelen särskildutan
utredning tillberäknas 1 krona per
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kvadratmeter, dock till högre
belopp köpeskillingen.än

Vad femi de första meningarna Vad fyrai de första meningarna
föregående föreskrivitsstycke föregående stycke föreskrivitsav av

gäller i tillämpliga delar vidäven gäller i tillämpliga delar vidäven
marköverföring enligt fastighets- marköverföring enligt fas-
bildningslagen 1970:988. tighetsbildningslagen 1970:988.

Har den erhållitskattskyldige Har den erhållitskattskyldige
sådan engångsersättning sådan engångsersättningsom avses som avses
i punkt andra4 stycket anvisning- i 2 andra stycket, såskallav stormom.

till 35 såskall del del fördet fastighetenstor hela be-arna av av
det för hela fastigheten beräknade räknade omkostnadsbeloppet i-omkostnadsbeloppet i förekom- förekommande fall minskat med-
mande fall minskat med värde- värdeminskningsavdrag m.m. —minskningsavdrag belöpa den del fas-m.m. anses anses av-
belöpa den del fastigheten tigheten ersättningenav som avser,

ersättningen engångsersättningensom avser, utgörsom en- som av
gångsersättningen fas- fastighetensutgör hela värde vid tiden förav
tighetens hela värde vid tiden upplåtelsenför eller inskränkningen i
upplåtelsen eller inskränkningen i förfoganderättenVidbedömningen
förfoganderätten.Vidbedömningen omkostnadsbeloppet skallav om

omkostnadsbeloppet skall minskas med avdragav om grund av
minskas med avdrag grund avyttring skog gäller vad ärav av som
avyttring skog gäller vad föreskrivet frågaiär del fas-av som om av

frågaföreskrivet i del fas- tighet. Den enligt 2m0m.om av som
tighet. Den enligt 4fjär- fjärde stycket erhåller frånavdragsom
de stycket anvisningarna till 35 § den engångsersättningareller deav
erhåller frånavdrag den fåtteller de han upplåtelser fårgrund av
engångsersâttningar fåtthan inte tillgodoräkna någotsig om-

upplåtelser fårgrund inte till- kostnadsbelopp hänförligt till dessaav
godoräkna någotsig ersättningar.om-
kostnadsbelopp hänförligt till dessa
ersättningar.

Har den skattskyldige under Har den skattskyldige under
innehavstiden del innehavstidenavyttrat delen av avyttraten en av en
fastighet, skall hänsyn till detta fastighet, skalltas hänsyn till dettatas
vid beräkning omkostnadsbelop- vid beräkning omkostnadsbelop-av av

återstodenför fastigheten. återstodenpet för fastigheten.petav av
Kan utredning inte förebringas Kan utredning inte förebringasom om
den andel omkostnadsbeloppet den andel omkostnadsbeloppetav av
-i förekommande fall minskat med -i förekommande fall minskat med
värdeminskningsavdrag för värdeminskningsavdrag förm.m. m.m.~ -fastigheten, belöpt den fastigheten, belöptsom densom

fastighetsdelen,avyttrade skall den- avyttrade fastighetsdelen, skall den-
andel ha hälften andelmotsvarar hana anses hälftenmotsvaratna anses

erhållen ersättning för erhållenfas- ersättningav för fas-av
tighetsdelen. Andelen skall dock i tighetsdelen. Andelen skall dock i
intet fall överstiga intet fall överstigaanses om- anses om-
kostnadsbeloppet i förekomman- kostnadsbeloppet i förekomman-- -de fall minskat med värdeminsk- de fall minskat med värdeminsk-
ningsavdrag för hela fas- ningsavdrag förm.m. hela fas-m.m.- -tigheten omedelbart före avyttring- tigheten omedelbart före avytt-

fastighetsdelen. ringen fastighetsdelen.en av av
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föregående föregåendeFöreskrifterna i Föreskrifterna i
också ocksåtillämpas tillämpasstycke den stycke denom om

skattskyldige under innehavstiden skattskyldige under innehavstiden
erhållit sådan engångsersättning erhållit sådan engångsersättning

punkt andra stycket andra stycket.i 4 i 2som avses som avsesav mom
anvisningarna till 35 Har den Har skattskyldige inne-den under

avstått frånskattskyldige innehavstidenunder havstiden mark genom
avstått från mark marköver- marköverföring enligt fastighets-genom
föring enligt fastighetsbildnings- bildningslagen 1970:988, skall

återstoden1970:988,lagen skall omkostnads- omkostnadsbeloppet
återstodenbeloppet fas- fastigheten minskathaav av anses

så såtigheten ha minskat med med del omkostnadsbe-storanses av
avståddadel omkostnadsbeloppet för för tidigareloppet denstor av

avståddaden tidigare marken marken ersättningen isom som pengar
ersättningen i utgjort det utgjort fördet totala vederlagetpengar av av
totala vederlaget för marken. marken.

Beräknas Beräknasomkostnadsbeloppet omkostnadsbeloppet
återstoden återstodenvid avyttring fas- vid avyttring fas-av av av av

tigheten eller del därav med ledning tigheten ledningeller del därav med
åsatts åsattstaxeringsvärde taxeringsvärdeett ettav som av som

efter det delavyttringen, eftermark- det delavyttringen, mark-att att
upplåtelsen upplåtelsenmarköverföringeneller eller marköverföringen

bestämmelserna i bestämmelserna iägt är ägt ärm.m. rum, m.m. rum,
två föregående två föregåendede styckena icke till- de icke till-styckena

lämpliga. lämpliga.
Kostnad för förbättringsarbete 7 Utgift för förbättrings-mom.

eller därmed jämförligt reparations- arbete eller därmed jämförligt repa-
underhållsarbete underhållsarbeteoch för vilket rations- och för

försäkringsersättning eller vilket försäkringsersättning ellerannan
utgåttskadeersättning utgåtthar beaktas, skadeersättning harannan

såvida såvidaersättningen inte räknas till beaktas, ersättningen inte
skattepliktig inkomst enligt denna räknas till skattepliktig inkomst

vid beräkninglag, realisations- enligt denna lag,Vvid beräkningav av
månvinst endast i den kostnaden månrealisationsvinst endast i den

har överstigit ersättningen. utgiftenHar har överstigit ersättningen.
sådan sådanskattefri ersättning uppburits Har skattefri ersättning upp-
med belopp det buritshar medstörre än belopp detstörre änsom
gått för gått åtskadans avhjälpande förhar skadans avhjäl-som
gäller följande. ingångs-astighetensF omkostnadsbeloppetpande minskas
värde, omräknat enligt tionde stycket med skillnaden ersättningenmellan
till tiden för skadetillfället, utgiftenminskas och för skadans avhjälpan-

skillnadenmed mellan ersättningen de.
kostnadenoch för skadans avhjäl-

tid efter skadetillfälletpande. För
återstodenligger det omräknadeav

ingångsvärdet till förgrund omräk-
ning enligt tionde stycket.

8 fastighetAvyttrasmom. en
har förvärvats ersättningsom som

för fastighet och haren annan upp-
skov med beskattning realisa-av
tionsvinst medgivits skall om-
kostnadsbeloppet minskas i motsva-
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mån.rande
skattskyldig,9 ärmom. som

fårfysisk eller dödsbo beräk-person
omkostnadsbeloppet enligt be-na

stämmelserna i detta moment.
fråga sådan privatbostad,I om

skattskyldigesdenäven utgörsom
fårbostad,permanenta om-

kostnadsbeloppet beräknas till 70
vederlaget för denprocent avytt-av

rade fastigheten.
Med bostadpermanent avses

sådan privatbostad skatt-där den
skyldige årvarit bosatt minst föreett
avyttringen och den skatt-som
skyldige inte heller innehaft utan att

bosatt där under längre tid änvara
år. fastigheten påHar förvärvatsett

sätt änannat testamentegenom arv,
eller bodelning med anledning av
makes död krävs dessutom mark-att
nadsmässigt vederlag erlagts vid
förvärvet. bostadSom permanent

sådanräknas alltid fastighet där den
skattskyldige varit bosatt under
minst de fem åren.tre senasteav

För fastighet änannan som avses
fåri andra stycket omkostnadsbelop-

beräknas till 40pet procent av ve-
derlaget för den avyttrade egen-
domen.

Vid avyttring näringsfastighetav
får dock omkostnadsbeloppet inte
beräknas enligt detta tillmoment
högre belopp skill-40än procent av
naden mellan vedertaget och utnytt-
jade reparationsavdrag under de

åren,fem minskat med 60senaste
utnyttjade skogs- ochprocent av

substansminskningsavdrag som av-
i 5ses mom.

§2026

35 3§ första, femte ocha mom.
sjätte KLstyckena

Realisationsvinst vid avyttring 1 Realisationsvinst vidav mom.
bostadsrätt beskattas enligt be- avyttring bostadsrätt beskat-en av en

dettastämmelserna i enligt dennabestämmelserna itasmoment om
bostadsrättsföreningen paragrafdetär bostadsrättsföreningenav om

punktslag i 2 femte det slag iär 2§som anges av som anges
anvisningarnastycket till 38 7av mom.

1|7RlN|
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Vad realisations-sägssom om Vad realisations-sägssom om
vinst vid avyttring bostadsrättav en vinst vid avyttring bostadsrättav en
tilllämpas vid avyttringäven av an- tilllämpas vid avyttringäven av an-
delar i andra svenska ekonomiska delar i andra svenska ekonomiska
föreningar bo-än föreningar bostadsrättsförening-än
stadsrättsföreningar och aktier i och aktier i aktiebolagsvenskaar
svenska aktiebolag föreningenom föreningen eller bolaget ärom av
eller bolaget det slagär av detsom slag i 2 § 7m0m.som anges

i punkt 2 femte stycketanges av
anvisningarna 38till

Bedömningen förening Bedömningen föreningav om en av om en
eller bolag det slagär eller bolagett det slagärettav som av som

i punkt 2 femte stycket i 2 § 7m0m. grund-görsanges av anges
anvisningarna till 38 förhållandena§ ingångenvalgörs vidav

förhållandenagrundval vid år dåin- det avyttringen ägdeav av rum.
gången år dådet avyttringenav
ägde rum.

2 Vid vinstberäkningenm 0 m.
skall försäljningsintäkten ökas med
överlåtarens andel i föreningens
nettoskuld eller minskas med dennes
andel i föreningens netto-
förmögenhet vid avyttringstillfiillet.
Vidare skall utgivet vederlag ökas

överlâtarensmed andel i föreningens
nettoskuld eller minskas med dennes
andel i föreningens netto-
förmögenhet vid anskaff-
ningstillfället. Nettoförmögenhet
eller nettoskuld beräknas med bort-

frånseende värdet föreningensav
fastighet.

anv. till 35 § KL 8 andra och
tredje styckena

Utgår särskild ersättning Utgårtill den 3m0m. särskild ersätt-
skattskyldige för honom ägda ning till den skattskyldige förav av
föremål, vilka enligt 2 2 § föremål,kap. jor- honom ägda vilka enligt
dabalken eljest skulle ha hört till 2 kap. 2 § jordabalken eljest skulle
den byggnad i vilken ha hört till den byggnad i vilkennytt-

upplåten,janderätten skall denna upplåten,är nyttjanderätten skallär
ersättning in iräknas vederlaget för denna ersättning inräknas i veder-
bostadsrätten, andelen eller aktien. laget för bostadsrätten, andelen
Vad har gäller dock inte eller aktien. Vad harsagts gällernu sagtsnu

ersättningen intäktutgör dock inte ersättningenom av om avser
rörelse enligt punkt 1 anvisning- egendom behandlats inven-av som som

till 28 tarier vid beräkning inkomstarna av av
näringsverksamhet.

Ersättning utgår till utgården Ersättning till densom som
skattskyldige för andel i inre skattskyldige för andel i inrerepa- repa-

någonrationsfond eller någoninom rationsfond eller inomannan annan
föreningen eller bolaget bildad föreningen eller bolaget bildad
fond, avsedd för reparationär fond, avsedd för reparationärsom som

underhåll upplåtnaoch underhålllägenhe- upplåtnaoch lägenhe-av av
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in i vederlagetskall inte räknaster, inte in i vederlagetskall räknaster,
för bostadsrätten, andelen eller för bostadsrätten, andelen eller

sådannågon särskildaktien. Har sådannågon särskildaktien. Har
inte betingats skall detersättning betingats detersättning inte skall

utgående vederlaget minskas med utgående minskas medvederlaget
motsvarande den delbeloppett delbelopp motsvarande denav ett av
vid avyttringenfonden belöper fonden vid avyttringen belöpersom som

andelenbostadsrätten, eller bostadsrätten, andelen eller
aktien. aktien.

§ 2till 36 KL andraanv. c
stycket

punkt tredje8Bestämmelserna i föregåendeBestämmelserna i
stycket anvisningarna till 35 § stycke tillämpas motsvarandeomav
beräkning vederlaget vid avyttring ingångsvär-vid beräkningenav sätt av

bostadsrätt tillämpas mot- det.av en
vid beräkningensvarande sätt av

ingångsvärdet.

§anv. till 36 KL 2c första,
niondetredje-sjätte och styckena

fråga för-I bostadsrätt 4 Har bostadsrättenom en som mom.
upplåtelse från35i § 3 följan- bo-gäller värvatsa mom. genomavses

ingångsvärdet för stadsrättsföreningen, skall den ide. I bo-
upplåtelseavtaletskall enligt punkt 1 angivna grundav-stadsrätten

köpeskilling. Sär-räknas in den erlagda köpeskilling- giften somanses
avgifter tillvissa utgifter vid förvärvet. skilda har betalatsoch somen

bostadsrätten förvärvats föreningen i samband med förvärvHar genom
upplåtelse från upplåtelse-bostadsrätts- bostadsrätt ochav en

ocksåinträdesavgifter räknasföreningen, skall den i skallupp-
ingångsvärdet.låtelseavtalet angivna grundavgiften in i Har grundavgif-

köpeskilling. Särskilda för lägenheten ned eftersattstensomanses
har till före- det bostadsrätten förvärvats,avgifter betalats harattsom

ingångsvärdetsamband medningen i med förvärv skall reducerasav
upplåtelse- återbetalatsbostadsrätt och det belopp harsomen

ocksåinträdesavgifter skall grund nedsättningen.räknas av
ingångsvärdet. Har grundavgif-in i

lägenheten ned efterför sattsten
bostadsrätten förvärvats,det haratt

ingångsvärdet reduceras medskall
återbetalatsdet belopp harsom

nedsättningen.grund av
enligtförbättringskostnad 5 Som förbättringskost-Som mom.

punkt 1 räknas nad räknas
kostnad utgiftden skattskyldige den skattskyldigea asom som

ned ned förbättringsarbetenförbättringsarbeten har lagthar lagt
i lägenheten, och i lägenheten, och

kostnad utgifthan har lagt ned b han nedb har lagtsom som
underhåll underhållreparation och reparation och lägen-av av

mån måni den i denlägenheten lägenheten heten lägenheten
grund kommit iarbetet har grund arbetet har kommit i bätt-av av

skick vid förvärvet. skick vid förvärvet.bättre än änre
förbättringskostnadSom räknas Som förbättringskostnad räknas
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någotdock inte i fall kostnad någotdocksom inte i utgiftfall vidsom
vid inkomsttaxeringen har be- inkomsttaxeringen har behandlats
handlats någonomkostnad isom omkostnad i näringsverksam-som

förvärvskälla.annan het.
Kostnader enligt tredje stycket a Utgifter förstaenligt stycket a

och b har lagts ned under hänföroch b sig till årett visstsom ettsom
årvisst räknas förbättrings- räknas förbättringskostnadersom som

kostnader endast under förutsätt- endast under förutsättning deatt
ning uppgåttde sammanlagt har uppgåttatt sammanlagt har till minst
till minst 2 000 kronor. Kostnaderna 5 000 kronor och, deom avser an-

årnedlagda dånormalt det till- eller ombyggnad,ananses nat ny-,
faktura erhål-eller räkning har dessutom hänför sig till deen senaste

lits visar vilka arbeten årenhar fem före avyttringen. Utgifternasom som
frågautförts. I kostnad hänförs till år dånormalt detom som en

tredjei stycket b gäller vida- faktura erhållitseller räkningavses har
kostnaden får dras endastatt visar vilka arbetenre harav som som

till den del arbetet har medfört frågautförts. I utgiftatt om som avses
lägenheten vid avyttringen alltjämt i första stycket b gäller vidare att

i bättre skickär vid förvärvet. utgiften fårän dras endast till denav
del arbetet har medfört lägen-att
heten vid avyttringen alltjämt iär
bättre skick vid förvärvet.än

Som förbättringskostnad räknas
den på bostadsrätten belöpandeäven

andelen utgifter för till- ellerav ny-,
ombyggnad föreningens fastighetav
under innehavstiden.

punktAv 8 andra stycket Av 3 första framgårstycketav an- mom.
visningarna till 35 framgår§ föremålersättning föratt att ägtssom
ersättning föremålför denägts skattskyldige i vissa fall skallsom av av
den skattskyldige i vissa fall skall räknas in i vederlaget för bo-
räknas in i vederlaget för bo- sådanastadsrätten. I fall utgif-skall

sådanastadsrätten. I fall kost-skall för anskaffning föremålenten av
naden för anskaffning föremålen räknas in i ingångs-bostadsrättensav
räknas in i ingångs-bostadsrättens föremålenvärde, har förvärvatsom

föremålenvärde, har förvärvats tillsammans med bostadsrätten.om Har
tillsammans med bostadsrätten. föremålenHar anskaffats under inneha-
föremålen anskaffats under inne- utgiften allt eftervet, anses om--havet, anskaffningskostnaden ständigheternaanses utgift försom en-allt efter omständigheterna förbättring eller för reparation ochsom— -kostnad för förbättring underhålleller för Fråganen lägenheten.av om
reparation underhålloch fårlägen- utgiften räknas in i omkostnads-av

Fråganheten. kostnaden får beloppet enligt första-tredjeom avgörs
räknas in i omkostnadsbeloppet styckena.

enligt tredje-femteavgörs styckena.
Vid tillämpning bestäm- 6 Vid tillämpningav be-mom. av

melserna i denna punkt sådana stämmelserna i denna paragraf
andelar och aktier sådanai 35 § andelar och aktiersom avses som
3 femte stycket förstås med i 1 andra stycket förståsa mom. avses mom.
bostadsrättsförening den förening med bostadsrättsförening den före-
eller det bolag andelen respek- ning eller det bolagsom andelensom
tive aktien hänför sig till. Med den respektive aktien hänför sig till.
upplåtelseavtaleti angivna grundav- Med upplåtelseavtaletden i angivna
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sådanagiften skall i fall likställas sådanagrundavgiften skall i fall
insats iden föreningen som var likställas den insats i föreningen

fastställd andelen upplåtsnär re- fastställd andelennärsom var upp-
spektive den inbetalning aktien läts respektive den inbetalning

gjordes i anslutning till attsom aktien gjordes i anslutning tillsom
aktien ut.gavs aktienatt ut.gavs

7 Bestämmelserna i 25 §mom.
gäller9 vid avyttringävenmom. av

bostadsrätt. Därvid skall vederlaget
beräknas med iakttagande be-av
stämmelserna i 2 första styck-mom

första och tredje meningarna.et

§2127

RealisationsvinstI vidmom.
avyttring av

aktie, interimsbevis, andel i an-
aktiefond sådanfinnan som anges

fjärdei stycket, delbevis, bevis om
teckningsrätt till aktie, vinstandels-
bevis, konvertibelt skuldebrev, skul-
debrev förenat med optionsrätt, op-
tionsrätt eller företrädesrätt till teck-
ning aktie, vinstandelsbevis, kon-av
vertibelt skuldebrev eller skuldebrev
förenat med optionsrätt samt ter-
minskontrakt och köp- eller
säljoptioner avseende aktier eller
aktieindex,

marknadsnoterade, beräk-ärsom
enligt portfölj-2-9nas mom

metoden.
Realisationsvinst vid avyttring av

andra marknadsnoterade finansiella
instrument, till konstruktionsom
och verkningssätt liknar dem som

i första stycket, beräknasanges
också enligt portföljmetoden.

Portföljmetoden skall också till-
lämpas vid beräkning av
realisationsvinst på finansiella
instrument i första ochsom avses
andra styckena, de inteäven ärom
föremål för marknadsnotering, om
något nämnda slags instrument iav
det bolag, till vilket instrumentet,
eller underliggande instrument, är
hänförligt, föremål förär
marknadsnotering.

Portföljmetoden tillämpas inte i
fråga om
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andel allemansfond,i
andel i aktiefond, fondenom

stadigvarande inneharskuldebrev till
värde överstiger fjärdedelett som en
fondförmögenheten,av
finansiellt instrument omfat-som

bestämmelserna i 3 §tas av
12 mom.,

finansiellt instrument förvär-som
och undervats avyttrats samma

beskattningsår, inte detta förvär-om
nå-eller stödmedvats avyttrats av

ingåttfinansiellt instrumentgot som
i portföljvärdet.

2 Omkostnadsbeloppetmom.
bestäms andel försälj-som en av
ningsintäkten. avdragsgillaDen
andelen beräknas efter kvoten a v -
dragskvoten mellan anskaf-
ningsvärde och marknadsvärde

föregåendeportföljvärde vid
beskattningsårs utgång för den skatt-

såda-skyldiges samlade innehav av
instrument i 1na som avses mom

skattskyldigsEn anskaff-
ningsvärde beskattningsåretsvid
utgång anskaffningsvärdetutgörs av

beskattningsårets ingångvid ökat
åretsmed anskafiningsutgifterna för

förvärv och minskat med det om-
kostnadsbelopp, för vilket avdrag
medgetts vid vinstberäkningen för
årets avyttringar.

Portföljvärdet vid beskatt-
ningsårets utgång bestäms till det
sammanlagda noterade värdetsenast
på instrumenten.

från3 Avdrag intäkternam om.
under beskattningsår får inteett

med belopp detgöras större än att
utgående anskaffningsvärdet blir
noll.

utgåendeOm anskaff-4 mom.
ningsvärde, beräknat efter avdrag
enligt utgående2 överstigermom.,
portföljvärde medges ytterligare av-
drag med högst mellanskillnaden.

fårDetta dock inte leda till detatt
sammanlagda avdragsbeloppet över-

åretsstiger intäkter.
någon avdragskvot5 Harm om.

årsskif-inte kunnat fastställas vid ett
skall realisationsvinst vidte, avytt-
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årpåföljande instru-ring under av
beräknasi Iment som avses mom.

enligt 28
aktier tillHar6 avyttratsom.m

aktiebolag och vederlagetutgörsett
för avyttrade aktierna uteslutandede

det köpandenyemitterade aktier iav
intäkt intebolaget, skall skattepliktig

skattskyldigeuppkomma. Denanses
någotfår tillgodoräknainte sig ytter-

ligare anskaffningsvdrde för de nye-
mitterade aktierna.

Äger den skattskyldige7 om.m
beskattningsärets någraslut intevid

fårinstrument i 1som avses mom.,
utgåendemotsvarandebeloppett

anskaffningsvärde dras av som en
realisationsförlust.

Upphör finansiellt8 ettmom.
beskattningsåretinstrument under

marknadsnoterat, skall detatt vara
ingåinte i beräkningar enligt port-

åretsföljmetoden vid slut. Port-
följens anskaffningsvärde minskas

denmed det omkostnadsbelopp
fåttskattskyldige skulle ha tillgodo-

räkna sig han hade avyttratom
instrumentet till marknadsvärdet

sådantsista dagen noterades.ett
Vid beräkning realisationsvinstav

vid kommande avyttring, skall den
detskattskyldige ha förvärvatanses

finansiella tillinstrumentet ett an-
skafffningsvärde motsvarande detta
omkostnadsbelopp.

skattskyldig9 Harmom. en
finansiellt instrumentförvärvat ett

i 1som avses mom. genom arv,
gåva, bodelning ellertestamente,

fång inte jämförligtärannat som
fårköp eller byte, hanmed som

anskaffningsvärde tillgodoräkna sig
belopp motsvarande det denett som

fåttskulletidigare ha draägaren av
han hade instrumentetavyttratom

överlåtelse-till marknadsvärdet på
dagen.

§2228

Vid beräkning reali-I m om. av
sationsvinst för andra finansiella
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instrument sådana för vilka vins-än
skall beräknas enligt eller27 §ten

29-30 §§, gäller bestämmelserna i
2-5 mom.

2 Som anskaffningsvdrdem o m.
det genomsnittliga anskaff-anses

ningsvärdet för samtliga finansiella
instrument slag detav samma som
avyttrade, beräknat med hänsyn till
faktiska anskafiningsutgifter och
inträffade förändringar beträffande
innehavet.

3 Anskajfningsvärdet förmom.
delbevis, bevis företrädesrättom
eller teckningsrätt till aktie utgörs av
den andel anskaffningsvärdet förav
aktien beviset ellermotsvararsom

marknadsvärde vidrättens avytt-
ringen dividerat med aktiens mark-
nadsvärde inklusive värdet bevi-av

eller rätten.set
Har optionsbevis erhållits genom

köp skuldebrev förenat medav op-
tionsrätt skall anskaffningsvârdet för
optionsbeviset beräknas i enlighet
med vad i första stycket.angettssom
Saknas uppgift marknadsvärdetom

skuldebrev med optionsrättettav
skall dock anskafiningsvdrdet för
optionsbeviset beräknas som an-
skafffrtingskostnadenförskuldebrevet
inklusive optionsrätten minskat med
skuldebrevets marknadsvärde.

4 Anskafiningsvdrdet förmom.
konvertibelt skuldebrev, skuldebrev
förenat med optionsrätt och vinstan-
delsbevis tecknats med stödsom av
aktie eller för aktie slag änannatav
den medfört teckningsrättensom

det belopp till vilketutgörs in-av
tecknats. Motsvarandestrumentet

gäller det finansiella instrumen-om
erhållits med stöd teck-tet av

ningsoption optionen erhållitsom
förvärv skuldebrev förenatgenom av

med optionsrätt.
Har aktie eller egendomannan

i denna paragraf förvär-som avses
med stöd instru-vats ett annatav
och skall därvid på grundment av

bestämmelserna i 24 § 2 tred-mom.
stycket avyttring inte haanses

skett detta instrument, utgörsav
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anskajfningsvärdet för egendomen
anskaffningsvärdetav summan av

för det instrument med stöd vilketav
aktien förvärvats och veder-annat
lag.

5 aktier tillAvyttras ettmom.
aktiebolag och vederlaget förutgörs
de avyttrade aktierna uteslutande av
nyemitterade aktier gäller vad som

i 27 § 6sägs mom.
Vad gäller dock inte vidsagtsnu

aktieravyttring i 3 §av som avses
inte12 länsskattemyndig-mom., om

heten lämnar medgivande till detta.
Sådant medgivande får lämnas om

någoninte del vinsten skulle haav
tagits intäkt tjänst.upp som av

fårLänsskattemyndighetens beslut
överklagas hos riksskatteverket.
Riksskatteverkets fârbeslut inte
överklagas.

29§

1 Realisationsvinst vidm om.
avyttring fordringar och andraav
finansiella instrument hän-ärsom
förliga till räntebärande fordringar,
utställda i svenska kronor beräknas
enligt den genomsnittsmetod som

i 28 inte beskattningenanges om
skall ske enligt 27

2 tillägg till anskaff-Omm om.
ningsvärdet beskattning skett förnär
upplupen finns bestämmelser iränta
3 § 5 mom.

Utgår3 i samband medmom.
förvärv fordran räntekompen-av en
sation, upplupen intesom avser men
förfallen skall denränta, utg-anses

del anskaffningsutgiftenöra en av
för fordringen och får inte dras av
förrän vid beräkning realisations-av
vinst fordringennär avyttras.

30§

Realisationsvinst vid avyttring av
fordringar, eller finansiella instru-

där det underliggande instru-ment
räntebärande fordran,ärmentet en

utställda i utländsk valuta beräknas
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enligt den portföljmetod som anges
i och i valu-27 § 2-5, 7-9 mom., en
tatillgângsportfölj.

skattskyldig fårEn dock, tillsam-
pdmed skulder transaktions-mans

konton i utländsk valuta, inneha
motsvarande svenska kronor50 000

kontanter, resecheckar ford-i eller
påringar transaktionskonton utställ-

da i utländsk skatt-valuta, utan att
skyldighet enligt första stycket in-
träder. För oin-ärpersoner som
skränkt skattskyldiga här i riket men

varit bosatta riket underutomsom
beskattningsäret,delenstörre av

skall för skattskyldighetgränsen
tillgångarbeträffande nämnda typ av

motsvarande svenska200 000vara
kronor.

fordranAvyttring i utländskav
valuta innehafts i högst femsom
dagar föranleder inte beskattning,

det inte uppenbarligen frågavaritom
kapitalplacering i spekula-om en

tionssyfte.
Sådant tillägg till anskaffnings-

värdet i 3 5 femte§som avses mom.
stycket och hänför till ford-sigsom

till kurs under-getts utran som
stigande det nominella värdet skall

beskattningen förgöras när räntan
sker.

31§

Realisationsvinst vid1 m om.
avyttring skulder utställda iav
svenska kronor beräknas skill-som
naden upplånademellan det belop-

och det belopp den skattskyldigepet
återbetalat långivarentill eller erlagt
till övertagiten annan person som
betalningsansvaret för skulden.

överlåtitsskuld i sambandHar
med avyttring fast eller lösav egen-
dom, skall dock realisationsvinsten
beräknas enligt reglernagemensamt
för den egendomen.

Realisationsvinst eller realisa-
på åter-tionsförlust skuld som avser

betalningspliktiga studiemedel enligt
studiestödslagen 1973:349 utgör
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inte skattepliktig intäkt eller avdrags-
gill förlust.

Realisationsvinst vid2 mom.
avyttring utländskskuld utställd iav
valuta beräknas i tillämpliga delar
enligt den portföljmetod som anges
i 27 § 2-5 och 7-9 i valu-mom., en
taskuldportfölj.

Från beskattning undantas dock
påskuld transaktionskonto som,

tillgångartillsammans med som
uppgårenligt andra stycket,30 §

högst till de belopp därsom anges.
Vad stadgas beträffandesom

fordringar i 30 tredje stycket§ äger
motsvarandetillämpningbeträfande
skulder.

Vid beräkningav realisationsvinst
vid avyttring skuld skall dessutomav
följande gälla.

skattepliktig vinst beräknas ge-
det belopp den skattskyldigeattnom

betalat vid avyttringen räknas upp
med kvoten ingångsvärde-
k skuldingångsvärdemellantv 0 en
och skuldernas marknadsvärde vid
föregående beskattningsårs utgång,
minskat med det belopp den skatt-
skyldige betalat vid Medavyttringen.
skuldingångsvärde skuld-avses
ingångsvärdet föregåendevid be-
skattningsårs utgång minskat med
beräknat skuldingångsvärde för

åretavyttringar under och ökat med
påvärdet skulder upptagitssom

året.under
så avbetalningarNär harstora

tagits till beskattning skuld-attupp
ingångsvärdet har förbrukats skall
ingen ytterligare skattepliktig vinst

uppkomma.anses
utgående skuldingångsvärde,Om

vid beräkning vinsten enligten av
femte stycket, utgåendeunderstiger

fårportföljvärde mellanskillnaden
från sålundadras den beräknadeav

vinsten. Avdraget får dock inte leda
till utgående skuldingångsvärdeatt
blir högre utgående portföljvärde.än
Avdraget belopp skall läggas till
portföljens skuldingångsvärde.

Räntekostnader för skulder i
utländsk frånvaluta skall dras av
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skuldingångsvärdet ingångsvär-om
deskvoten vid beskattningsårets ut-
gång högreår än

32§

Vid beräkningav realisationsvinst
för sådanegendom änannan som

i 25-31 §§ gäller be-avses
stämmelserna i andra-sjunde styck-
ena

Vinst vid försäljning egendomav
den skattskyldige innehar försom

personligt bruk och harsom en
förutsebar pålivslängd högst femtio
år inte skattepliktig.är

Från det sammanlagda beloppet
skattepliktig påvinst grundav av

avyttring egendom innehaftsav som
för personligt bruk får den skattskyl-
dige under beskattningsår göraett ett
avdrag med 20 000 kronor.

den skattskyldigeHar tidigare
medgetts avdrag helt eller delvis för
anskaffning, värdeminskning eller
dylikt egendomen, minskasav om-
kostnadsbeloppet sådantmed av-
drag.

Vid beräkningavrealisationsvinst
för egendom i tredjesom avses

fårstycket anskaffningsvärdet be-
till beloppstämmas ett motsva-som

25 vad den skatt-procentrar av
erhållerskyldige för egendomen efter

avdrag för kostnad för avyttringen.
Avdrag för realisationsförlust

medges inte beträffande egendom
i andra och tredje styck-som avses

ena.
Realisationsvinst vid avyttring av

sådanegendom änannan som avses
i tredje stycket beräknas enligt den
genomsnittsmetod i 28som anges

försäljningen del ettom avser en av
samlat innehav med enhetligt värde.

Denna lag träder i kraft den januari1 1991 och tillämpas första
gången årsvid 1992 taxering inte följer punkterna 2-13annatom av
nedan.

2. Har avyttring egendom föreskett ikraftträdandet utanav att
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beskattning årshar skolat ske vid 1991 taxering, skall avyttringensenast
årstill beskattning vid 1992tas taxering inte följer 24 §upp annatom av

4 andra stycket.mom.
3. Har avyttring tagits till beskattning årsvid 1991 tidigareellerupp

taxering och har därvid viss del köpeskillingen inte kunnat vidbeaktasav
beräkningen, skall denna del till beskattning vid den tidpunkttas upp som

i 24 § 4 andra stycket. Beräkning realisationsvinst elleranges mom. av
realisationsförlust sker därvid enligt de regler tillämpades förstanärsom
delen köpeskillingen till beskattning.togsav upp

frågaI premieobligationer utfärdats här i riket föreom som
ikraftträdandet tillämpas inte reglerna i 3 § 1 första stycket.mom.

fastighet utgången årAvyttras före får2000 omkostnadsbeloppetav
beräknas avyttringen skett den 31 december 1990. Desom om nya
bestämmelserna i 25 § 5 tillämpas sådantdock såvitti fallävenmom. avser
skogs- och substansminskningsavdrag.

6. Har någotskattskyldig årenunder 1991, 1992 eller 1993 avyttratav
bostadsrätt förvärvats före fården 1januari 1989 den skattepliktigaen som

realisationsvinsten beräknas till 60, 75 respektive 90 vinstenprocent av
under förutsättning andel intestörre skulle ha tagitsatt försäljningupp om
skett den 31 december 1990. Vad gäller dock intesagtsnu om om-
kostnadsbeloppet beräknas enligt 26 § 7 mom.

Avdrag för realisationsförlust, hänför sig till 1991 och tidigaresom
års taxeringar inte fårkunnat dras tidigare, vid beräkninggörasmen av

inkomst kapital beskattningsåretdet sjätte efter det till vilketsenastav av
förlusten hänförlig. Härvidär tillämpas bestämmelserna i punkt 3 andra
stycket och punkt fjärde4 stycket anvisningarna till 36 § kommunalskat-av
telagen 1928:370 i deras lydelse intill den januari får1 1991. Avdrag dock

månendast i den dengöras skattskyldige sådanredovisar vinst vid
försäljning egendom 35enligt § l kommunalskattelagen iav som mom.
dess lydelse intill den 1 januari 1991 skulle ha tagits intäktupp som av
tillfällig förvärvsverksamhet.

Vid bestämning avdragskvoten enligt 27 § 2 för beskatt-av mom.
ningsåret 1991 beräknas anskaffningsvärdet enligt 36 § kommunalskat-
telagen 1928:370 med anvisningar i dess lydelse intill den 1 januari 1991.
På begäran fården skattskyldige dock i stället anskaffningsvärdet förav
samtliga instrument i 27 § 1 beräknas till 40som avses procentmom. av
deras marknadsvärde den 31 december 1990.

Vid års1992-1994 taxeringar skall de regler i 27 § försom anges
beräkning skattepliktig realisationsvinst, inte tillämpas denav skatt-om

utgångenskyldige vid året före beskattningsåret inte hade finansiellaav
instrument i 27 § 1 till marknadsvärde överstigandesom ettavses mom.,
50 000 kronor. I stället skall reglerna i 28 § tillämpas. Har ireglerna 27 §
tillämpats vid taxering skall de dock tillämpas vidävenen taxe-senare
ringar, den skattskyldige vid beskattningsårets ingång någrainnehadeom
sådana instrument i 27 § 1som avses mom.

10. För finansiella instrument i punkt 9 och förvärvatssom avses som
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före ikraftträdandet anskaffningsvärdet enligt 36 §beräknas kommunal-
1928:370 anvisningar intill januariskattelagen med i dess lydelse den 1

På får1991. begäran den skattskyldige dock i stället anskaffningsvärdetav
för samtliga instrument i 27 § 1 beräknas till 40 procentsom avses mom.

deras marknadsvärde den 31 december 1990.av
fråga aktie, andel i aktiefond förening11. I eller andel i ekonomiskom

inte april 1976marknadsnoterad och den skattskyldige den 1ärsom som
år övergångsbestämmelsernainnehaft i fem gäller punkt 3 tillänmer av

lagen 1976:343 ändring i kommunalskattelagen 1928:370.om
12. För andel i allemansfond förvärvats före den januari 19911som

får anskaffningsvärde andelens marknadsvärde den 31tassom upp
december 1990.

frågai13. De föreskrifterna i 3 § 13 tillämpas inte omnya mom.
beskattningsårförvärvskälla för vilketdär verksamheten upphört under

årstaxering skall ske vid 1991 eller tidigare taxering.

ISenaste lydelse av
rubrik 1974:770lagens

1960:654 §a
10 § 2 1986:508mom.
10 § 3 1986:508mom.

1986:50810 § 4 mom.
10 5 1984:1087§ mom.
10 6 1986:508§ mom.

§ 1970:916.
Senaste lydelse 1986:1307.

3senasle 1986:1114.lydelseSenaste 1985:249.lydelse
5senasle lydelse 1985:822.6Senaste 1984:1061.lydelse

Senaste lydelse 1986:1114.
Senaste lydelse 1981:1000.

93enaszelydelse 1986:1114.1 Senaste lydelse 1984:1061.
Senaste 1985:363.lydelse
Senaste 1986:508.lydelse
Senaste 1986:508.lydelseSenaste lydelse 1986:508.

Senaste lydelse 1988:1524.
1986:508.Senaste lydelse

Senaste lydelse 1984:1061.18Förutvarande 24 § upphävd 1986:466.genom19Förutvarande 25 § upphävd 1986:466.genom20Förutvarande 26 § Upphävd 1986:466.genom
Förutvarande 27 § upphävd 1982:1099.genom
Förutvarande 28 § Upphävd 1982:1099.genom
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Härigenom föreskrivs 3 § lagen 1984:1052 statlig fastighetsskattatt om
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3§1

Fastighetsskatten för varje Fastighetsskattenutgör för varjeutgör
beskattningsâr beskattningsår 1,5 procent av

a 2,5 55 taxeringsvürdet små-a avseendeprocent procentav av
taxeringsvärdet intäkt fas- husenhet och hyreshusenhet,om av
tigheten beräknas enligt 24 § 1 bostadsbyggnadsvärdetb ochmom.
kommunalskattelagen 1928:370 och tomtmarksvârdet småhusavseende
fastigheten hyreshusenhet, och påutgör hyreshus lantbruksenhet.

b 2 tredjedelprocent av en av
taxeringsvärdet intäkt fas-om av
tigheten beräknas enligt 24 § 1 mom.
kommunalskattelagen och fastigheten

småhusenhet,utgör
c 1,4 tredjedelprocent av en av

taxeringsvârdet intäkt fas-om av
tigheten beräknas enligt 24 § 2 mom.
kommunalskattelagen,

d 1,4 55procent procentav av
taxeringsvärdet intäkt fas-om av
tigheten beräknas enligt 2 § 7 mom.
lagen 1947:576 statlig in-om
komstskatt och fastigheten hy-utgör
reshusenhet.

e 1,4 tredjedelprocent av en av
taxeringsvärdet intäkt fas-om av
tigheten beräknas enligt 2 § 7 mom.
lagen statlig inkomstskatt ochom
fastigheten småhusenhet,utgör

f 2,5 bostadsbygg-procent av
nadsvärde och tomtmarksvärde av-
seende hyreshus på lantbruksenhet,

g 2 tredjedelprocent av en av
bostadsbyggnadsvärdeoch tomtmarks-

småhusvärde avseende på lantbruks-
enhet,

h 2,5 55procent procentav av
taxeringsvärdet hyreshusenhetom
enligt kap.4 11 § andra stycket fas-
tighetstwceringslagen1979:1152 skall
ha beskattningsnaturen jordbruksfas-
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tighet
i tredjedel2 procent av en av

småhusenhettaxeringsvärdet enligtom
stycket fas-kap. § andra4 11

skall ha beskatt-tighetstaxeringslagen
jordbruksfastighet,ningsnaturen

j 552,5 procent procentav av
taxeringsvärdet intäkt fas-om av
tigheten intäkt rörelse enligtutgör av
kommunalskattelagen och fastigheten

hyreshusenhet,utgör
k tredjedel2 procent av en av

taxeringsvärdet intäkt fas-om av
tigheten intäkt rörelse enligtutgör av
kommunalskattelagen fastighetenoch

småhusenhet.utgör
Till den del taxeringsvärdet stället för vad därom före-Iav en som

fastighet, sådan inländskägs utgår frågaskrivs i första stycket isom av om
livförsälaingsanstalteller utländsk bestårhuvudsakligenfastighet som av

i 2 lagen§ 6 bostäder och har beräknat värde-mom.som avses om som
påstatlig inkomstskatt, belöper verk- år årefter ingen fastighetsskatt1990

sådanasamhet avseende under fem första åren och halvdepen-
sionsförsälcringar eller avgångsbi- därpå följan-fastighetsskatt under de
dragsförsäkringar i 2 §nämns åren.de femsom

tredje stycket lag6 mom. samma
skall dock procenttalet, i stället för
vad därom föreskrivs i förstasom
stycket j eller 1,4.utgöra

anv. till 41 § KL 1
iBestämmelsen innebär41 § fastighet, iFör 5 §a som avses

bla. för fastighet, iatt lagen statlig inkomstskatt, skallsom avses om
fastighetens24 § 2mom., andel fastighetens andel taxeringsvärdetav av

samfällighetens taxeringsvärde skall på sådan samfällighet isom avses
inräknas underlagett för intäktsbe- kommunalskattelagen41 §a
räkningen i de fall där samfälligheten inräknas underlaget för1928:370 i

särskild Jfrtaxeringsenhet. iutgör fastighetsskatten samfällighetenen om
detta hänseende kap. fastig-4 10 § särskild taxeringsenhet.utgör en
hetstaxeringslagen 1979:1152.

24 § 2 3 KLst.mom.
Har fastighet, i första fastighet,Har avsedd försom avses ärsom

eller andra stycket och avseddär användning under hela året, på grundsom
året, påför användning under hela eldsvåda eller därmed jämförligav

eldsvådagrund eller därmed jam- händelse inte kunnat utnyttjas underav
förlig händelse eller till följd äga- eller sådanviss tid har i fastighet förav

frånavflyttning ellerorten uthyrning avsedd lägenhet inte kunnatrens annan
sådan särskild omständighet inte fåruthyras, fastighetsskatten nedsättas
kunnat utnyttjas under viss tid eller tillmed hänsyn den omfattning, vari

sådanhar i fastighet för uthyrning fastigheten inte kunnat användas eller
avsedd lägenhet inte kunnat uthyras, såuthyras. Har varit fallet under
får den enligt första eller andra styck- beskattningsåret,endast kortare tid av

beräknade intäkten nedsättas med någonet skall nedsättning dock inte ske.
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hänsyn till den omfattning vari fas-
tigheten inte kunnat användas eller
uthyras. såHar varit fallet under
endast kortare tid beskattningsåret,av
skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av
fastigheten skall underlaget för beräkningen fastighetsskatten för dessaav
delar denutgöras del värdet belöper respektive fastighetsdel.av av som

Är den skattskyldige frikallad från
skattskyldighet för inkomst fastig-av
heten, beräknas fastighetsskatten som

sådan befrielse inte hade förele-om
gat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas gångenförsta
årsvid 1992 taxering.

Äldre bestämmelser i 3 § första frågastycket gäller i fastighetsskattom
för beskattningsår påbörjatshar före ikraftträdandet.som

I förstället vad därom föreskrivs i 3 § första frågastycket skall, isom
småhusenhet småhus och småhussamt tomtmark förom lantbruksenhet

värdeårmed beräknat årföre 1991, procenttalet vid 1992 årsoch 1993
taxeringar 1,2.utgöra

I stället för vad därom föreskrivs i 3 § första stycket skall vidsom
årsföljande taxering endast halv fastighetsskatt utgå frågai fastigheterom

värdeår,med följande småhusenhet småhusutgör eller och försom tomtmark
småhus lantbruksenhet:

Taxeringsår Värdeår

1992 1986-1990
1993 1987-1990
1994 1988-1990
1995 1989-1990
1996 1990

I stället för vad därom föreskrivs i §1 och 3 § förstasom stycket skall
årsvid följande taxering fastighetsskatt inte utgå eller endast halv fas-

tighetsskatt utgå för fastigheter med följande värdeår, huvudsakligensom
består bostäder och hyreshusenheterutgör ellerav hyreshus och tomtmark
för hyreshus lantbruksenhet:

l8-RlNK 3
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fastighetsskattTaxeringsår HalvIngen fastighetsskatt

1977-19901973-19761992
1979-19901975-19781993
1981-19901977-19801994
1983-19901979-19821995
1985-19901981-19841996
1987-19901983-19861997
1989-19901985-19881998

1987-19901999
1989-19902000

senaste 1987:565.lydelse
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2 §

mom.’ skattereduktion åt-4 4 .Skattereduktionmedgesm 0 m
njutes skattskyldig för underskott kapitalav

ogift skattskyldig, har enligt 3 § 14 lagen 1947:576av som mom.
hemmavarande barn under år,18 statlig inkomstskatt. Skatte-om

giftoch skattskyldig, make reduktionen uppgår till 30av procentvars
saknar taxerad inkomst enligt lagen underskottet.av
1947:5 76 statlig inkomstskatt, skattskyldig medges vidare skat-om
med kronor,1 800 tereduktion beräknad pd avdrag som

gift skattskyldig make har har medgetts för premier förav vars pen-
inkomsttaxerad enligt nämnda lag sionsförsälcring enligt §46 2 mom.

understiger kronor,6 000 med första stycket kommunalskatte-6som
det30 belopp lagen 1928:370. Skattereduktionenprocent mot-av som

skillnaden mellan 6 000 kro- beräknas efter tiondelar densvarar sex av
och den taxerade inkomsten. gäller för beräkningprocentsatsnor som

gifta skattskyldigaHar för sig grundavgift enligt kap.3 la-7 §var av
till statlig inkomstskatt taxerad in- 1981:691 socialavgifter förgen om
komst, understiger året6 000 kro- taxeringsåret,före sedan dennasom

åtnjutes skattereduktion endast såomräknats denprocentsatsnor, att
den har den högsta taxerade avgiften påberäknadmotsvararav som

Ärinkomsten. de taxerade in- underlaget och avgiftenssumman av
komsterna lika tillkommer belopp.stora,
skattereduktion den äldre deav
skattskyldiga. Barn, bor hossom
sina föräldrar, hemmava-anses som
rande endast hos den dem.ena av

skattereduktion enligt första styc-
ket åtnjutes endast skattskyldig,av

varit bosatt här i riket undersom
någon del beskattningsâret. Förav
gift skattskyldig gäller dessutom föl-
jande. skattereduktionFör skallatt

ätnjutas, skall maken ha varit
bosatt ihär riket någonunder del av
beskattningsåret. makensAvser bo-
sättning här i riket delenstörre av
beskattningsâret, sker skattereduk-
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tionen enligt första stycket. Avser
makens bosättning här i riket endast

mindre del beskattningsåret,en av
åtnjuter den skattskyldige skat-
tereduktion, maken saknar taxe-om
rad inkomst enligt lagen statligom
inkomstskatt, med 900 kronor, och

maken har taxerad inkomstom en-
ligt nämnda lag understigersom
3 kronor,000 med 30 detprocent av
belopp skillnadenmotsvararsom
mellan kronor3 000 och den taxera-
de inkomsten.

Vid tillämpningen be-av
stämmelserna i första, andra och
tredje styckena skall taxeradsom
inkomst under beskatt-ävenanses
ningsåret uppburen beskattningsbar
inkomst enligt lagen 1958:295 om
sjömansskatt enligt 1 § 2samt mom.
nämnda lag skattepliktig dag-
penning. skattereduktion till-som
kommer skattskyldig enligt nämnda
bestämmelser skall minskas med en
tolftedel för varje period trettioom
dagar, för vilken den skattskyldige
uppburit inkomst förut nämnts.som

skattereduktion sker endast i skattereduktion sker endast i
fråga statlig inkomstskatt, kom- frågaom statlig inkomstskatt, kom-om

inkomstskatt, skogsvârdsav-munal skogsvårdsav-munal inkomstskatt,
gift skattetilläggoch enligt taxerings- statlig fastighetsskatt.gift och
lagen 1956:623.

Bestämmelserna skattereduktion iakttagas vid debitering slutligom av
skatt, tillkommande skatt och preliminär B-skatt vid fastställandesamt av

Öretalpreliminär A-skatt. uppkommer vid beräkning skattereduk-som av
tion bortfaller.

3§

mom.’2 Preliminär utgårskatt preliminär A-skatt eller preliminärsom
B-skatt.

PreliminärA-skatt skall framgårmed de undantag, vad nedansom av
i detta och i 10 § sådanför inkomstmoment sägs, utgöras tjänst, vilkenav

utgårhelt eller delvis i penningar och vilken hänför sig till den skatt-
skyldiges huvudsakliga arbetsanställning eller eljest hans huvudsakligautgör
inkomst tjänst. För sådaninkomst huvudsaklig arbetsanställning hosav av
fysisk eller dödsbo, avseddär kortare tid vecka,att änperson som vara en
skall dock preliminär A-skatt erläggas endast vad utbetalats utgörom som
utgift i arbetsgivaren bedriven rörelse.en av
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Med likställes i utgårtjänst denna lag till pension, livränta,rätt som
försäkringgrund och inte vederlag vid avyttring egendom,utgörav av

i utgårersättning, form livränta grund sjuk-än ellersom annan av
olycksfallsförsäkring, i undantagsförmånersamband med tjänst,tagen samt

sådant sådanperiodiskt understöd ellerävensom därmed jämförlig
periodisk intäkt, varför givaren enligt 22, 24 eller 29 § kommunalskatte-
lagen berättigad till avdrag.är

ocksåPreliminär A-skatt skall
sådanfysisk förutgöras av person

utdelning eller avkast-ränta, annan
ning i 37§ I 4som avses mom. a
och b 8 twceringslagensamt mom.

gäller dock1956:623. Detta inte
kupongskatt utgåskall enligtom

kupongskattelagen eller1970:624
inte skattskyldigärmottagarenom

för inkomsten i Sverige.

Preliminär utgåA-skatt skall enligt skattetabell i 4 ellersom avses
enligt de grunder angivas i 12 40eller Beträffande preliminär A-som

för inkomstskatt under 1 andra stycket eller punkt 12som avses av
till måanvisningarna 32 § kommunalskattelagen regeringen föreskriva

beräkningsgrund,särskild åexempelvis skatten skall beräknas viss delatt
åinkomsten eller inkomsten minskad med visst belopp eller skattenattav

utgåskall med särskilt angiven inkomsten.procent av
Är åtnjuterden, avsedd inkomst tjänst, skattskyldig jämvälsom ovan av

för inkomst måeller för förmögenhet dålokal skattemyndighet,annan
särskilda skäl därtill föranleda, föreskriva preliminär A-skatt skallatt
erläggas jämväl för sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Därvid
skall den skattskyldiges preliminära skatt beräknas antingen till viss procent

den huvudsakliga inkomsten åtjänst eller enligt skattetabell nämndaav av
utgåinkomst ökad med visst belopp eller ock med visst belopp vadutöver

i skattetabellen angives för den huvudsakliga inkomsten tjänst.av
Är föregåendei fall i stycke inkomsten vid sidan densägsvarom av

huvudsakliga inkomsten förhållandetjänst betydande i till denna ellerav
föreligga eljest måsärskilda omständigheter, lokal skattemyndighet
föreskriva, preliminär B-skatt skall erläggas i stället föratt preliminär A-
skatt.

Öretal uppkommer vid beräkning skatteavdrag skall jämkas tillsom av
helahögre krontal.närmast

Preliminär B-skatt inkomståretskall för betalas skattskyldig,av som
inte skall betala preliminär A-skatt enligt Preliminär B-skatt skall betalas

frånför inkomster den skattskyldiges samtliga förvärvskällor föroch
förmögenhet. Preliminär B-skatt skall betalas enligt särskild debitering.

fårDen lokala Skattemyndigheten besluta fysisk haratt person, som
sådaninkomst uppdragsverksamhet i 4 § lagen 1982:1006av som avses
och uppgiftsskyldighetavdrags- beträffande vissa uppdragsersättningar,om
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sådantpreliminär i för preliminär B-skatt. Ettskall betala A-skatt stället
får inkomståretbeslut meddelas den för beräknade slutliga skatten kanom
till huvudsaklig del bli betald avdrag för skatt.antas genom

4§

mom.‘1 För inkomst tjänst hänför sig till bestämd tidsperiodav som
återkommandeoch vid regelbundetuppbärs tillfällen eller till arbets-

anställning avsedd kortare tid vecka skall preliminärär änattsom vara en
utgåA-skatt med belopp, i skattetabeller, inte lokalsom anges om

skattemyndighet har bestämt Skattetabellerna skall denannat. ange
preliminära skatt belöper olika inkomstbelopp, förberäknadesom en
månad eller den kortare tid i Regeringentabellerna. ellersom anges
myndighet inkomstårregeringen fastställerbestämmer för varjesom
sådana tabeller.

Tabellerna skall grundas följande förutsättning, nämligen
inkomsten oförändrad inkomståret,underäratt
den skattskyldige endast kommer för den inkomstatt att taxeras som
i tabellen,anges
den skattskyldige inte skall erlägga skatt eller avgiftatt annan som avses

i denna lag statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt,än
skattskyldig iatt som avses
första stycket erhåller2mom. 2

skattereduktion,
den skattskyldige vid taxering den skattskyldige vid taxeringatt att

erhållerför inkomsten inte erhållerandra för inkomsten inte andra
avdrag grundavdrag avdrag avdragän grundavdrag avdragänsamt samt

i 33 § Zmom. kom- i 33 § 2 kom-som avses som avses mom.
munalskattelagen 1928:370 med munalskattelagen 1928:370.

belopp kronor,1 500 dockett av
högst fem inkomsten.procent av

7§5

För inkomst tjänst, icke bestämd tidsperiod eller ickeav som avser
återkommandeuppbäres vid regelbundet utgåtillfällen, skall preliminär A-

skatt med trettio inkomsten.procent av
Uppbäres inkomst i första stycket jämte inkomst,som avses som avses

i 4 § 1 första utgåstycket, skall preliminär A-skatt enligt grundermom.
riksskatteverket fastställer.som

inkomstFör i 3 §som avses
2 tredje stycket skall utgå1mom.
preliminär skatt med 30 procent av
inkomsten. Vad gäller inkomst enligt
37§ 1 b taxeringslagen4mom
1956:623 skall preliminär skatt
utgå såmed belopp detstort att
tillsammans med vad inne-som
hållits i utlandet uppgår till 30 pro-
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inkomsten.cent av
tiounderbeloppickeandra stycketellerenligt första uttagesSkatt

kronor.

tredje stycketenligtSkatt uttages
kronor.på under 100beloppinte

före-kanpreliminär A-skattuttagandeförsärskilda grunderAtt av
framgår 3 § 2falli vissaskrivas mom.av

40följergälla ickeparagraf annatBestämmelserna i denna avom

10

inte be-skallPreliminär A-skattinte be-skallPreliminär A-skatt
ökadeförersättningarvid kom- räknaspå ersättning,räknas som

utgått vidlevnadskostnadermedvissalämnas förtjänstmunal som
riketinomsådan tjänsteresahellerkostnader,förenadetjänsten som

tillanvisningarnapunkti 3enskild tjänstvidersättning,på avavsessom
kommunalskattelagen33§sådana kostnader,förlämnas om

ersättningar-deltill den1928:379väsentligen översti-ersättningeninte
sehablonbeloppöverstiger deinteskäligen kanvad anses nasomger

lagrum. Mot-nämndaikostnadernaserforderligt för som angesvara
skat-beslutgäller eftersvarandebestridande. av

tjänsteresantemyndigheten varatom
tilldock endastmånader,än tremer

överstigerintedel ersättningarnaden
anvis-punkti 3vad a avangessom

paragraf.nämndatillningarna
förersättningfrågaI resaom

gällerbil i tjänstenmed attegen
påberäknasA-skatt intepreliminär

intedel dentill denersättningen
beloppetavdragsgilladetöverstiger

tillanvisningarnapunktenligt 3 c av
kommunalskattelagen.33 §

skattepliktigBeträffande annan
tjänstenmedersättning för vissa

preli-beräknasförenade kostnader
A-skatt endastminär ersätt-om
väsentligt överstiger vadningen som

erforderligtskäligen kan varaanses
bestridande.kostnadernasför

utgå för:inteskallPreliminär A-skatt
1962:381 allmäntilläggspension enligt lagenfolkpension ocha om

den3 § 3 ellerförordnande enligtföljerförsäkring, där mom.annat av
sådan skallför skatt göras;avdragskattskyldige begär att

1978:520; ellerfamiljebidragslagenfamiljebidrag enligtc
utgåendefrån försäkringsanstaltsådan livränta ellerpension,d annan

basbeloppuppgår dettill hälftenhögstersättning,skattepliktig avsom
åråret underföre detförförsäkring gälldeallmänenligt lagen omsom
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vilket ersättningen Vadutges. har skall dock inte tillämpassagtsnu
pension Vårdbidrag,och utgår grund lagensom allmän försäkring,av om
delpension enligt lagen 1979:84 delpensionsförsäkring ochom
yrkesskadelivränta eller livränta enligt lagen 1976:380 arbetsskadeför-om
säkring eller lagen 1977:265 statligt personskadeskydd.om

13§

m0m.71 Preliminär B-skatt skall med belopptas ut motsvarande 120
den slutligaprocent skatt påförtsharav den åretskattskyldige föresom

inkomståret. Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debiterade
B-skatten preliminär B-skatttas med 110ut procent.

Preliminär B-skatt enligt första fårstycket inte med lägretas belopput
än den preliminäramotsvarar B-skattsom har debiterats åretför föresom
inkomståret.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte preliminärnär
B-skatt skall beräknas med ledning preliminär taxering enligt 2av mom.
eller när särskilda omständigheter föreligger.annars

I den slutliga skatt i första stycket skall inte inräknassom avses utskift-
ningsskatt, ersättningsskatt, skattetillägg eller förseningsavgift enligt
taxeringslagen 1956:623 sådaneller i denna lag inte omnämnd skatt eller
avgift, vilken påförtshar enligt bestämmelse i författning.annan

Vid beräkning preliminär B- Vid beräkningav preliminär B-av
skatt skall, möjligt, hänsyn skatt skall,om tas möjligt, hänsynom tas
till preliminär A-skatt den till preliminär A-skattsom densom
skattskyldige kan ha betalaatt skattskyldige kan ha betalaatt en-
grund förordnande enligt 3 § ligtav 3 § 2 I tredje stycket ellermom.
3 andra stycket.mom. grund förordnande enligt 3 §av

3 andra stycket.mom.

39§

1 Vid utbetalning ellera mom.
gottskrivning sådan avkastningav

i 3§ 2m0m. 1 tredjesom avses
stycket skall den utbetalar ellersom
gottskriver beloppet skat-göra
teavdrag för betalning preliminärav
A-skatt harmottagarensom att
betala. frågaI sådant avdragom
skall bestämmelserna i 52-54 §§
gälla i tillämpliga delar.

41§

mom.2 Om det belopp, 2 Om detsom belopp,mom. som
återståskulle sedan skatteavdrag återståskulle sedan skatteavdrag

gjorts, jämte den inkomst den för kvarstående skatt har gjorts,
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åtnjutaskattskyldige i övrigt kan jämte den inkomst den skatt-
understiger vad skattskyldigeden åtnjutai under-skyldige övrigt kan

underhållkan behöva till för stiger vad den skattskyldige kananses
sig själv för make oförsörj-och och underhållbehöva till för siganses
da existensminimum,barn själv för oförsörjdaoch make och

den lokala Skattemyndighetenäger barn existensminimum,äger
efter den skattskyldigeansökan den skattemyndigheten efterav lokala
förordna, skatteavdrag icke skallatt den skattskyldige för-ansökan av

skall verkställas med mind-ske eller sådant ickeordna, skatteavdragatt
belopp skulle ske enligtän som skall eller skall medre ske verkställas

bestämmelserna Nedsatt-här mindreovan. belopp skulle skeän som
skatteavdragning för preliminär enligt bestämmelsernaav här ovan.

måskatt dock icke beviljas skatt- Beräknas den skattskyldiges in-
skyldig vid nedsattänannat komster understiga existensmini-ar-

långvarigbetsförmåga, oförvållad kan förordnande meddelasmum,
arbetslöshet, försörjningsbördastor antingen skatteavdrag huvudöveratt
eller i därmed jämförligt läge.annat icke skall verkställas ellertaget att

skatteavdrag icke skall verkställas,
såvida icke inkomsten hos huvudar-
betsgivaren överstiger visst angivet
belopp. detKan inkom-antagas, att

överstiger existensminimum,sterna
bör förordnas, vid varjeatt av-
löningstillfälle visst angivet belopp

förbehållasalltid skall den skatt-
såskyldige, för skatteavdraget fåratt

anspråki endast vad lönentagas av
överskjuter förbehållnadet beloppet.

belopp,Det denmotsvararsom Det belopp, denmotsvararsom
skattskyldiges existensminimum, skattskyldiges existensminimum,

beräknasskall med ledning be- skall beräknas med ledningav be-av
istämmelserna kom-50 § 2 kap. utsök-mom. stämmelserna i 15 9§

munalskattelagen och anvisningarna ningsbalken.
till nämnda paragraf exis-om
tensminimum.

Arbetsgivare skall tillämpa beslut skatteavdrag enligt första stycketom
från och med det avlöningstillfälle inträffar sedan veckasenast som en

från fåttförflutit det han del beslutet eller, det kan ske, inom fyraav om
efterdagar nämnda avlöningstillfälle tillställa den skattskyldige det belopp

skulle tillkommitha denne beslutet tillämpats.som om

48§

skattskyldig,4 avytt-m om. som
fastighet, bostadsrätt eller aktie irat

fåmansföretag, kan efter ansökan
beviljas anstånd lokal skattemyn-av
dighet med erläggande kvarståen-av
de skatt för det taxeringsår, då för-
säljningen tagits till beskattning.

Anstånd skall medges försälj-om
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beståndningens beroendeär av
tillståndmyndighets eller lik-annan

nande omstdndighet. Anstånd får
därvid månmedges i den skatten
med 20 000kr0n0r överstiger sådan
del köpeskillingen blivit till-av som
gänglig för lyftning före avytt-
ringsårets utgång. Blir ytterligare
köpeskilling tillgänglig för lyftning
efter avyttringsårets slut, skall an-
ståndet minskas med den köpeskil-
ling blivit tillgänglig för lyftning.som

Anstånd medges med skattebetal-
ningen åretintill den sista april efter
det anståndsorsaken upphörtatt att
gälla, exempelvis förvärvs-attgenom
tillstånd meddelats. Anstånd skall
dock aldrig medgesför längre tid än
till ården sista april fyra efter avytt-
ringsåret. Minskas anståndet på
grund ytterligare köpeskillingattav
blivit tillgänglig för lyftning skall
skatten inbetalas den sistasenast

åretapril efter det köpeskillingen
blivit tillgänglig för lyftning.

förstås fåmansföre-Vad medsom
framgår 35 § kom-1tag av a mom.

munalskattelagen 1928:370.

78a§

Vad i gäller75-78 §§ isägssom
tillämpliga också frågadelar i om
den betalar eller gottskriverutsom
sådan avkastning i 3 §som avses
2 tredje stycket.1mom.

Denna lag iträder kraft den januari gången1 1991 och tillämpas första
frågai preliminär skatt för 1991 årsoch slutlig skatt grund 1992om av

taxering.

lLagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1974:771
4 § 2 1984:348mom.
invisningarnatill 41 § 1985:404.
Senaste lydelse 1986:514.3Senaste lydelse 1986:1288.
Senaste lydelse 1985:407.
Senaste 1970:918.lydelse

7Senastelydelse 1981:1204.
Senaste lydelse 1988:1525.
Senaste lydelse 1976:89.
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tillFörslag5
1956:623taxeringslagenändring iLag om

1956:6231frågai taxeringslagenföreskrivsHärigenom om
gälla,25 § upphöradels d skall attatt

§§, 37 § 225, 25 och 283dels 22 24 § 2 och§ 1 mom.,att cmom.,
följande lydelse,70 § skall ha8och samtmom.

följande66paragraf,införasdels det i lagen skallatt avny cen
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

22§

mom.2 3följerskattskyldigaNedannämnda är,1 annat mom.,om av
deklara-taxering avlämnatill ledning föranmaningskyldiga utanatt egen

självdeklaration, nämligen:tion
skadeförsäk-ömsesidigekonomisk förening, sparbank,aktiebolag,1

sådan inrättningstiftelse, fond elleraktiefondochringsanstalt ävensom
ändamål viss familjs, vissa familjerstillgodosehuvudsakligttillhar attsom
ekonomiska intressen,bestämdaeller personers

förening, ii 2 ideellförening,ideell2 som avsesavsessom
första lagen7 § 5 stycketförsta stycket lagen57 § mom.mom.

statlig inkomstskatt,1947:5761947:576 statlig inkomstskatt, omom
eller bruttointäkter under be-dessdess bruttointäkter omenom av

skattningsåret grund-överstigitförvärvskâllorflera under beskatt-
8 nämndaningsâret avdraget enligt § lag,överstigit grundavdraget

8 § lag,enligt nämnda
juridisk3juridisk3 person, omannanperson, omannan

uppgått tilleller flera bruttointäkterdessbruttointåkterdess av en
uppgått minst 100förvärvskällor kronor,till sammanlagtsamman-

100minst kronor,lagt
fysisk vilkens brut-vilkens 4fysisk brut-4 person,person,

eller aktivtjänsteller flera förvärvs- tointäkter nä-tointäkter avav en
beskattningsåret ringsverksamhet under beskatt-underkällor upp-

uppgått,ningsåret varit härgått, hanvarit här i riket bosatthan omom
beskattningsåret riket under hela beskatt-och i bosatthelaunder

ningsåret under denna tid ickesjö- ochdenna tid icke erlagtunder
sammanlagtminst sjömansskatt, tilltill sammanlagt erlagtmansskatt,

eljestminst 12 000 och tilleljest till minst kronor000 kronor och10
minst 100 kronor.100 kronor.

tillgångar ifysisk juridisk vilkens den5 eller artav som avsesperson,
beskattningsåretsvid1947:577 statlig förmögenhetsskatt,lagen om

såvitt angår sådanutgång haft värde överstigande 400 000 kronor eller,ett
25 000i 6 § nämnda kronor,juridisk 1 b lag,person som avses mom.

skogsvårdsavgiftjuridisk för vilken förfysisk eller underlag6 person
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eller statlig fastighetsskatt skall fastställas,

7 fysisk bruttointäktperson vars
kapital slag avkast-änannatav av

ning för vilken preliminär A-skatt
skall enligt 3utgöras § 2m0m. 1
tredje stycket uppbördslagen
1953:272 eller passiv närings-av
verksamhet sammanlagt Överstigit
100 kronor,

fysisk8 eller juridisk person om
genomsnittlig anskaffningskostnad
för aktie eller avdragskvot skall
fastställas enligt 27 och 28 lagen§§

statlig inkomstskatt,om
fysisk9 eller juridisk förperson

vilken underlag för avkastningsskatt
på pensionsmedel skall fastställas.

Vid bedömande fysisk eller Vid bedömandeav fysisk ellerav
juridiskpersonsdeklarationsskyldig- juridisk deklarationsskyl-persons
het enligt punkterna 2—5 skall dighet enligt punkterna 2-5 och
hänsyn icke sådantill inkomsttagas 7 skall hänsyn icke sådantilltagas
eller förmögenhet för vilken den inkomst eller förmögenhet för vil-
fysiska eller juridiska icke ken den fysiskapersonen eller juridiska per-

skattskyldigär enligt kommunal- icke skattskyldigär enligtsonen
skattelagen 1928:370, lagen kommunalskattelagen 1928:370,om
statlig inkomstskatt eller lagen lagen statlig inkomstskattom ellerom
statlig förmögenhetsskatt. lagen statlig förmögenhetsskatt.om

Har makar, ingått äkten- Harsom makar, ingått äkten-som
skap ingångenföre beskatt- skap före ingångenav beskatt-av
ningsåret och levt tillsammans ningsäret och levt tillsammansun- un-
der delenstörre därav, för sig der större delen därav,var för sigvar
haft inkomst eller förmögenhet, haft förmögenhet, skall vardera
skall vardera makens deklara- makens deklarationsskyldighet be-
tionsskyldighet bedömas med hän- dömas med hänsyn till makarnas

till makarnas sammanlagdasyn sammanlagda förmögenhet.
inkomst eller förmögenhet.

Skall skattskyldig enligt lagen statlig förmögenhetsskatt förom taxeras
förmögenhet, tillhör barn eller skallsom hänsyn därtill vidannan, tagas
deklarationsskyldighetens bedömande.

Vid tillämpning ivad första stycket vid 4av stadgat,är skall svensk
medborgare, under beskattningsåret tillhörtsom svensk beskickning hos
utländsk makt, svensk delegation hospermanent mellanstatlig organisation
eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller kon-
sulatets betjäning och grund sin tjänst varitsom bosatt utomlands,av

ha varit bosatt häri riket. Detsammaanses skall sådangälla makepersons
barn år,under 18samt de har varit svenska medborgareom och har bott

hos honom. En under beskattningsåretperson, har tillhörtsom främmande
makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller beskickningens
eller konsulatets betjäning, däremot vid tillämpninganses vad i förstaav
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vidstycket 4 stadgat inte ha varitär bosatt här i riket. Detsamma skall
sådan årgälla make, barn under 18 och enskilda tjänare harpersons som

bott hos honom inteoch har varit svenska medborgare.
frågaI deklarationsskyldighet för dödsbo efter skattskyldig, harom som

beskattningsåret,avlidit under skall tillämpas vad skulle ha förgälltsom
den avlidne.

24§

mom.3 Fysisk får,2 inte följer 3 avlämnaannatperson om av mom.,
förenklad självdeklaration, frågavad skall redovisas i intäkterom som om

avdragoch endastavser

inkomst fastighetav annan
beträffande högst två fastigheter
vilka den skattskyldige innehaft hela
beskattningsåret och för vilka dels
intäkten skall beräknas enligt 24 §

kommunalskattelagen2m0m.
dels1928:370, taxeringsvärde har

bestämts för beskattningsåret,
inkomst tjänst och inkomst tjänst ochannatav annatav

avdrag än i 33 § 2 avdrag avsesiän 33 § 2som avses mom. som mom.
kommunalskattelagen inte yrkas för kommunalskattelagen 1928:370
fullgörande tjänsten, inte yrkas för fullgörande tjäns-av av

ten,
3. inkomst kapital 3. inkomst kapital avdragsamtav av- av om

drag för kostnader yrkas endast för för kostnader yrkas endast för ränta
och intäktenränta ochutgörs tomträttsavgüld intäktenochav

utgörs av
ellera ränta a ränta,

påutdelningb svenska aktier b utdelning svenska aktier
andelar ioch svenska aktiefonder och andelar i svenska aktiefonder
ekonomiskaeller föreningar, eller ekonomiska föreningar,

utdelning på utländskac värde-
förvaras depåi hospapper som

valutabank eller fondkommissionär,
allmänt4. avdrag underhållför allmänt avdrag för avgift för

till icke hemmavarande barn eller pensionsförsäkring,
för avgift för pensionsförsäkring,

sådant avdrag sådantför nedsatt avdrag för nedsatt
skatteförmåga, skatteförmåga,i 50 § i 50§som avses som avses
2 andra eller fjärde stycket 2 andra stycket kommunal-mom. mom.
kommunalskattelagen. skattelagen.

mom.‘3 Förenklad fårsjälvdeklaration inte avlämnas, om
den skattskyldige eller den med vilken den skattskyldige skall

inte varit bosatt här i riket beskattningsåret,samtaxeras under hela
2. den skattskyldige under beskattningsåret haft inkomst anställningav

fråni utlandet eller utlandet haft utgångeninkomst eller vidannars av
beskattningsåret där skattepliktigägt förmögenhet,
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åretden skattskyldige under varit skyldig betala sjömansskattatt
1958:295enligt lagen sjömansskatt,om

4. den skattskyldige företags- 4. den skattskyldige företags-är är
fåmansföretag, närståendeledare i fåmansföretag, närståendeledare i

sådantill sådaneller delägare i till eller delägare iperson person
fåmansföretag eller fåmansföretag,

den skattskyldige skall den skattskyldige skallsam- sam-
med skyldig med skyldigtaxeras är ärtaxerasperson som person som

i självdeklaration lämna uppgift i självdeklarationatt lämna uppgiftatt
rörelseinkomst eller jord- inkomst näringsverksamhet,om omav av

bruksfastighet eller fas-av annan
tighet, för vilken inkomst skall be-
räknas enligt 24 § kom-1 mom.
munalskattelagen 1928:370.

den skattskyldige har för-om
aktier eller andra värdepap-värvat

P9’:
den skattskyldige har förvärvat

privatbostad.en

25

Allmän självdeklaration skall uppta
1 den skattskyldiges sådanoch postadress, hemortskommun, därnamn

finnes, hemvistoch därstädes, å för honomsamtpersonnummer nummer
åutfärdad åretskattsedel preliminär taxeringsåretskatt för förenäst

beträffande utlänning nationalitet,ävensom beträffande utländsk juridisk
det land, där styrelsen haft sitt beträffande skattskyldig,säte, samtperson

någon beskattningsåretallenast under del varit i riket bosatt,som av
sålundauppgift den tid, han haft bostad härstädes,om

2 alla förvärvskällor, beträffande vilka skattskyldighet för beskatt-
ningsåret åligger den frågaskattskyldige; och skall därvid i förvärvs-om

i ingått,källa, vilken skattepliktig fastighet särskilt angivas dels beskaffen-
heten den skattskyldiges innehav fastigheten, dels fastighetensav av

året taxeringsårettaxeringsvärde före sådant åretnäst eller, värde detom
åsatt,icke varit fastigheten dess eljest taxeringsåretsantagliga värde vid

utgång, ingåttdels ock, därest fastigheten icke i förvärvskällan under hela
beskattningsåret ingåtteller fastigheten långdäri vissendast del, huruen

sålundatid eller till vilken fastigheten ingåttdel i förvärvskällan,

3 intäkterde deoch avdrag, 3 intäkterde deoch avdrag,
hänföra till varje för-äro hänföra till varje för-att ärsom attsom

värvskälla, ersättning,dock värvskälla, dock ersättning,att attsom som
enligt bestämmelserna i 37 § enligt bestämmelserna i 37 §
1 1 g icke f ochbehöver 1 1 g icke behöverupptagasmom. mom.
i kontrolluppgift, heller behöver i kontrolluppgift, hellerupptagas

såsomi deklarationen behöver i deklarationenupptagas upptagas
intäkt, såsom intäkt,

4 de fåallmänna avdrag, den skattskyldige yrkar tillgodonjuta vidsom
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taxeringen,
beskatt-tillgångar vid slutetskulderochskattskyldiges5 den av

uppgår skattepliktigt belopp,ändå tillickeningsåret, förmögenhetenatt
åliggermån för förmögenhetskattskyldighetoch i denendastdock om

honom,
skatteavdrag erlagtspreliminära skatt,den6 beloppet genomsomav

taxeringsåret,året föreför näst
fåmansföretag, honomellerdelägaresdeklarationen7 avserom

förekommandeadress och iochnärstående personnummerpersons namn,
olikaröstvärde,med angivandeandelsinnehav tillikaaktie- ellerfall omav

förlämnasuppgifter icke behövadockförekomma,röstvärden att
från, haftträffat avtal ellernärstående uppburit ersättningperson, som

förhållande företaget,jämförligt meddärmedannat

skall beaktasräntetillägg8 som
underlag för till-fastställandevid av

läggsbelopp,
del-skattskyldige9 den ärden skattskyldige del-9 är omom

uppgifterdeuppgifter i handelsbolag,dei handelsbolag, ägareägare
detför beräknabehövsför beräkna detbehövs attatt somsom

ingångsvärdet andelenföringångsvärdet justeradeför andelenjusterade
såsomsåsom andelensi bolagetandelensi bolaget ursprung-ursprung-

ingångsvärde, tillskott ochingångsvärde, ligatillskott och ut-liga ut-
tag,tag.

underden skattskyldige10 om
beskattningsâret anskaffat aktier

anskaf-andra värdepapper,eller
deför dessaningskostnaden om

ingår aktieportfölj enligt bestäm-i en
i lagen 1947:576melserna 27§

eller istatlig inkomstskatt, annatom
anskaff-genomsnittligfall,

fråga.aktieslaget iningskostnad för

25c

förför Yrkar skattskyldig avdragskattskyldig avdragYrkar
inkomst vid beräkning in-skuldräntavid beräkningskuldränta avav

intäk-fastighet, för vilken kapital, skall han lämnakomst avannanav
skall beräknas enligt uppgift skuldbeloppets storlek24 §ten om

beskattningsårets utgångkommunalskattelagen ochvid2m0m.
Är långiva-långivarenseller vid beräkning1928:370, namn.omav

uppgiftfysisk skallkapital, skall han lämnainkomst ren en personav
ocksåstorlek lämnas dennesuppgift skuldbeloppets person-omom

utgångbeskattningsårets Uppgifteneller adress.ochvid nummer
Är långiva-långivarens enligt fast-skall lämnas blankettnamn.om

fysisk skall uppgift ställt formulär.personren en
också denneslämnas om person-

adress. Uppgiftenellernummer
enligt fast-blankettskall lämnas

formulär.ställt
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28§7

Förenklad deklaration skall uppta
1 den skattskyldiges postadress och hemorts-namn, personnummer,

kommun,
2 de uppgifter behövs för bestämma huruvida den skattskyldigesom att

skall inte,ellersamtaxeras

de3 intäkter och avdrag 3är taxeringsvärde för privat-som
hänföra till inkomst bostadatt för beskattningsåret,av annan

fastighet, varvid särskilt skall anges
fastighetens taxeringsvärde för be-
skattningsåret,

4 de intäkter och avdrag 4 de intäkterär och avdragsom ärsom
hänföra till inkomstatt tjänst hänföra till inkomstatt tjänstav av

och den skattskyldige inte har och densom skattskyldige inte harsom
fått meddelande enligt fått37 § meddelande enligt 37om §om
5 med undantag 5ersätt- medmom., undantagav ersätt-mom., av
ning enligt 37§ 1 lg ning enligt 37som § 1 f1mom. som mom.
inte behöver i kontrollupp- ochtas inte behöver iupp kon-tasg upp
gift, trolluppgift,

5 de intäkter hänföraär 5 de intäkteratt hänförasom är attsom
till inkomst kapital och den till inkomst kapitalav och densom av som
skattskyldige fåttinte har med- skattskyldige fåttinte har med-
delande enligt 37 § 5 delande enligtom 37 § 5mom., om mom.,
jämfört med 8 femte stycket, jämfört med 8 femtemom. stycket,mom.

de avdrag församt ränta den de avdrag för ochsamt räntasom tomt-
skattskyldige yrkar, râttsavgäld den skattskyldigesom

yrkar,
sådant6 räntetillägg densom

skattskyldige inte har fått med-
delande enligt 37 § 5om mom,
jämfört med 2 tionde stycket,mom

7 de avdrag den skatt- 7 de avdrag densom skatt-som
skyldige för underhållyrkar till icke skyldige yrkar för avgift för pen-
hemmavarande barn, för avgift för sionsförsäkring,
pensionsförsäkring eller för nedsatt
skatteförmåga enligt 50§ 2m0m.
andra stycket kommunalskattelagen
1928:370,

8 den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar och hans skulder vid
utgången beskattningsåret, hans skattepliktiga förmögenhetstillgång-av om

uppgick till minst 90 000 kronor eller,ar beskattningsbar förmögenhetom
skall beräknas för den skattskyldigegemensamt och hans make eller barn
enligt 12 § 1 lagen 1947:577 statlig förmögenhetsskatt,mom. deom
sammanlagda skattepliktiga förmögenhetstillgångarna uppgick till minst
180 000 kronor,

9 de uppgifter behövs för beräkning pensionsgrundandesom av
inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäkring eller fas-om av
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tighetsskatt enligt 1984:1052lagen statlig fastighetsskatt.om
Skall den skattskyldige för barns eller förmögenhet, skalltaxeras annans

också sådanuppgift lämnas förmögenhet den tillhörde denom som om
skattskyldige. Härvid tillämpas första stycket 8.

Om frågauppgiftsskyldighet långivarei skuldbelopp och föreskrivsom
i 25 c

Nuvarande lydelse

37 §

mom.‘ Till1 ledning vid inkomsttaxering, förmögenhetstaxering och
registrering preliminär A-skatt, innehållitshar skatteavdrag,av som genom

årskall varje anmaning avlämnas uppgifter kontrolluppgifterutan för det
föregående kalenderåret enligt följande uppställning.

Uppgiftsskyldig Vem uppgiften Vad uppgiften
skall skallavse avse

Undantag:

i tjänste som
i punkt 4avses

andra stycket av
anvisningarna till
3 2 § k 0 m -
munalskattelagen
utgiven förmån,

inte utgörsom
skatte-
pliktig intäkt för
mottagaren,

f förmåner i
änannat pengar

enligt 32§som
3 f förstamom.
stycket kom-
munalskattelagen
inte skall tas upp

intäkt.som
g kostnads-

ersättning för resa
i tjänsten inom
riket med allmänt

l9-RlNK 3
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kommunikations-
taxi,medel eller

motsvarande gjor-
da utläâg, annan
kostnadsersättning

i tjänstenför resa
överstigerintesom

sammanlagt 1 000
kronor, och repre-
sentationsersätt-

motsvarandening,
gjorda utlägg,
sammanlagt icke
överstigande 500

där-kronor, samt
trakta-jämte

mentsersättningvid
vistelse i tjänsten

tjänstgörings-utom
orten, som sam-
manlagt icke över-
stiger 500 kronor
eller icke avser mer

årdagar för24än
kon-räknat, iom

trolluppgiften an-
märkes ersätt-att

nämndaning av
utgått.slag

uppgiftenVem uppgiften Vad
skallskall avseavse

från UtgivetFörsäkringsan- Den belopp.som
Har till följdunder- anstalten ellerstalt och av

föreningen personskadastödsförening. ut-upp-
skattepliktigtgivitsburit belopPs

engängsbeloppunderstigande 200
året, särskiltskallkr. för hela an-
för- märkas skat-grund omav

tepliktigtsäkring den art en-av
gångsbeloppskatteplikt för ut-att
givits tidigareförelig-beloppet
grunddock att av sammaomger,

såOmutgivits till skada.livränta är
fallet skall angivasföljd av per-

eller beloppets storleksonskada om
utgått påersättning utbetalnings-och
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grund sådan ärmav
kollektiv sjukför-
säkring som avses
i 32 § 3 a mom.,
punkt anvis-16 av
ningarna till 21 §
eller punkt 11 av
anvisningarna till

kommunal-28 §
k It ts a e a g e n

1928:370, upp-
gift skall lämnas

beloppäven om
icke ärsom av

skattepliktig natur
OCh för helasom Försäkringars
året överstiger 200 åretsvärde vid
KF- utgång, värdetom

Den är uppgår till minst80m
till försak-ägare 1000 kr

ring isom avses
punkt 6 anvis-av
ningarna till 3 och
4 § § l a g e n
1947:577 om
statlig förmögen-
hetsskatt för-samt
månstagare med
förfoganderätt till
sådan försäkring.

Föreslagen lydelse

37 §

Till1 ledning vid inkomsttaxering, förmögenhetstaxering ochmom.
registrering preliminär innehållitsA-skatt, har skatteavdrag,av som genom

årvarjeskall anmaning kontrolluppgifteravlämnas uppgifter för detutan
föregående kalenderåret enligt följande uppställning.

Uppgiftsskyldig Vem uppgiften Vad uppgiften
skall skallavse avse

Undantag:
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sådanae ersätt-
ningar enligtsom
32 § och3mom.
punkt anvis-6 av
ningarna till 32 §
kommunalskattela-

inte utgörgen
skattepliktig intäkt
för mottagaren.

ersättningar förf
ökade levnadskost-
nader och resekost-
nader enligtsom

första och10§
andra styckena
uppbördslagen
1953:272 inte
skall ligga till
grund för avdrag
för preliminär A-
skatt,

g kostnads-
ersättning för resa
i tjänsten inom
riket med allmänt
kommunikations-
medel taxi,eller

motsvararsom
gjorda utlägg, och
representationser-
sättning, mot-som

gjorda ut-svarar
ochlägg samman-

överstigerlagt inte
500 kronor.

Vem uppgiften Vad uppgiften
skall skallavse avse

Försäkringsan- frånDen Utgivet belopp.som
stalt och under- anstalten Har följdeller till av
stödsförening. föreningen personskada ut-upp-

burit belopp, givits skattepliktigt
engångsbeloppunderstigande 200
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året,kr. för hela skall särskilt an-
grund för-av märkas skatte-om

säkring den art engångsbe-av pliktigt
skatteplikt föratt lopp utgivits tidi-

beloppet förelig- grundgare av
dock attger, om skada. Omsamma

livränta utgivits till så falletär skall
följd av per- angivas beloppets
sonskada, uppgift storlek och ut-
skall lämnas även betalningsåret.

beloppom som
icke är skat-av
tepliktig ochnatur

åretför helasom
överstiger 200 kr. Försäkringars

Den ärsom åretsvärde vid
till försäk-ägare utgång, värdetom

ring isom avses uppgår till minst
punkt 6 anvis-av 0001 kr.
ningarna till 3 och
4 § § l a g e n
1947:577 om
statlig förmögen-
hetsskatt för-samt
månstagare med
förfoganderätt till
sådan försäkring.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37§

mom2 Vid avlämnande uppgifter, stadgas i 1 skallav varom mom.,
iakttagas följande.

sådan förmån,Avser i 1 första och andra punkternavarom mom.
förmäles, året,endast del skall upplysning meddelas den tidrymd,en av om
för förmånen utgått.vilken

I kontrolluppgift, I kontrolluppgift skallupptager anmärkassom
särskild resekostnads- och trakta- traktaments- och resckostnads-om
mentsersättning, skall angivas be- ersättning har utgått. Ersättningar

resvekostnadsersättningloppet dels för ökade levnadskostnader vidav
och dels traktamentsersättning jämte tjänsteresa inom riket och kostnader
tid för vilken traktamentsersättning vid i tjänsten med bilresa egen som
utgått. Därvid skola uppgifter lam- inte undantagen frånär uppgiftsskyl-

traktamentsersättning dels dighet skall i kontrolluppgiftnas om anges
för förrättningar inom riket i lön, arvode eller motsvarande.en- som
lighet med vad nedan och delssägs I förekommande fall skall sär-
för förrättningar riket. frågaI skiltutom anmärkas arbetsgivarenatt
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

riket skolaförrättningar inom anställdeshaft utgifter för denom
lämnas särskilt för förrätt-uppgifter under tjäns-bostad uppehälleeller

förenade medvaritningar ickesom tercsan.
övernattning endagsförrättningar,

förenadeförrättningar varitsom
icke medförtmed övernattning men
dygn i följdfemtonvistelse änmer

på korttidsför-och orten samma
lang-rättningar övrigasamt resor

endagsförrätt-tidsförrättningar. För
trak-uppgives utgivenningar

och antal dagar.tamentsersättning
antalet dagar förVid beräkning av

medtages ickeendagsförrättningar
sådan högstförrättning, varatsom

förrättningfyra timmar; varatsom
högst tiofyra timmarän menmer

räknas halv dag; längretimmar som
hel dag.förrättning räknas Försom

långtidsförrättningarkorttids- och
traktamentsersätt-uppgives utgiven

antalet övernattningning och nätter
femton dygnenskett. förstaDe av

ldngtidsfönättning uppgivasvarje
såsom korttidsförrättning. kont-I-

skall irolluppgift förekommande
fall särskilt anmärkas, att ar-

traktamentser-betsgivaren utöver
sättningen, haft utgifter för den
anställdes bostad eller uppehälle

förrättningen.under
länsskattemyndigheten i detOm
arbetsgivarens hemortskom-län där
belägen medger det, behöverärmun

stället för lämnaarbetsgivaren, i att
tredje stycket trak-uppgift enligt om

tamentsersättning vid förrättning
riket, anmärka i kon-inom endast

sådan ersättningtrolluppgiften att
utgått. för medgivandeFörutsättning

utgår sådanaersättning enligtär att
kan ickegrunder denatt antagas

avdragsgillkomma överstigaatt
ökning i levnadskostnaderna Mot-

medgivande kan lämnassvarande
beträffande resekostnads-även

färd med allmäntersättning för
kommunikationsmedeL Medgivande

arbetsgivaren harlämnas endast om
antal anställda,störreett som mera

regelbundet företager tjänsteresor,
och medgivandet bedömes utanvara
olägenhet för taxeringsarbetet. Med-
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får fåmansföretaggivande lämnas
frågai uppgifter rörande före-om

tagsledaren och närståendehonom
delägare i företaget.samtpersoner

medgivandeLämnat gäller tills vi-
kandare. begränsas till vissDet

anställda Ansökangrupp av om-
medgivande hos länsskatte-göres
myndigheten den oktober31senast
året taxeringsdret.före Talan mot

varigenombeslut, ansökan med-om
givande avslagits eller medgivande
återkallats, föres hos riksskatteverket

besvär skola ha inkom-genom som
verket månadmit till inom frånen
dåden dag klaganden erhöll del av

beslutet. riksskatteverketsMot be-
får talanslut föras.

Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans
efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften bruttolön ochupptagas

avdragits.vad som
Av kontrolluppgift enligt 1 första, andra sjundeeller punkten skallmom.

framgå arbetsgivaren har för utgivet belopp betala arbetsgivarav-attom
gifter enligt lagen 1981:691 socialavgifter. I kontrolluppgiftom som nu

särskilthar skall för sig representationsersättning och särskiltsagts tas upp
for sig kostnadsersättning resekostnads-än och trak-annan
tamentsersättning.

I kontrolluppgift sådantskall särskilt för sig avdrag hartas upp som
gjorts för preliminär A-skatt eller enligt 1982:lagen 1006 avdrags- ochom
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar.

I kontrolluppgift skall I kontrolluppgift skallanges anges
och eller och ellernamn personnummer or- namn personnummer or-

såvälganisationsnummer för såvälden ganisationsnummer for den
uppgiftsskyldige uppgiftenden uppgiftsskyldige den uppgiftensom som

Kan inte Har den uppgiftsskyldige till-avser. personnummer anges avser.
för den uppgiften skall delats särskilt redovisningsnummersom avser
redovisas dennes födelsetid. Har enligt 53 § 1 uppbördslagenmom.
den uppgiftsskyldige tilldelats 1953:272 skall dettasär- i ställetanges
skilt redovisningsnummer enligt för den uppgiftsskyldiges person-
53 § 1 uppbördslagen eller organisationsnum-mom. nummer
1953:272 skall detta i stället I kontrolluppgift lämnasanges mer. som

fåmansföretagför uppgiftsskyldigesden skallperson- av anges om
eller organisationsnum- företagsledare ellerärnummer personen

närståendeI kontrolluppgift lämnas honom ellermer. som person
fåmansföretag skall idelägare företaget.av anges om

företagsledareär ellerpersonen
närståendehonom ellerperson

företaget.delägare i
Kontrolluppgift, i lmom. tredje punkten ochsägssom som avser

pensionsförsäkring annorledes i samband med tjänst,tagen än skall
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innehålla uppgift tidigare nuvarande försäkringenoch till och,ägareom om
fång övergåttmöjligt, varigenom äganderätten i förekommande fall,samt,

erhållitden förfoganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift,som som
innehållapensionsförsäkring i samband med tjänst, skalltagenavser

uppgift åtnjuta pensionsförmånen.den enligt tjänsteavtalet skallom som

kontrolluppgiftI skall lämnas
lånuppgift har lämnatsom som

räntefritt, eller understig-räntamot
ande sedvanlig till arbets-ränta,
eller uppdragstagare, detom sam-
manlagda förmånervärdet av av

uppgårdetta slag till 2 000änmer
kronor. förmå-Uppgiften skall avse

värde.nens
Kontrolluppgift enligt 1 1-3, 3 b-3 7-9punkterna 4 a-4 ellermom. c

skall avfattas enligt fastställtblankett formulär. Särskild uppgiftshand-
ling skall lämnas för varje person.

fårRiksskatteverket frånansökan uppgiftsskyldig medge undantagav
bestämmelserna i fårelfte stycket. Mot riksskatteverkets beslut talan
föras.

mom.8 Till ledning vid inkomsttaxering och förmögenhetstaxering
årskall varje föregåendeanmaning avlämnas kontrolluppgifter för detutan

kalenderåret enligt följande uppställning.

I kontrolluppgift skall I kontrolluppgift skallanges anges
och postadress och postadresssamt samtnamn person- namn person-

såväleller organisationsnummer för såvälorganisationsnummereller för
den uppgiftsskyldige bor- den uppgiftsskyldige bor-som som

Innehas konto flergenären. Innehas flerkontoett genären. ettav av
får,fem får,i förän stället fem i stället föränpersoner personer

uppgifter rörande samtliga inne- uppgifter rörande samtliga inneha-
havare uppgifter lämnas uppgifter lämnasom en vare om en per-

förfogar kontot förfogaröver kontotöverperson som samtson som
i förekommande fall den i förekommande fall densamt be-om om

beteckning innehavarkretsen teckning innehavarkretsen som
föranvänds kontot. För fårdöds- används för kontot. För dödsbosom

fårbo i förstället i stället för organisationsnummeror-
ganisationsnummer den avlidnes den avlidnes personnummer anges.

Kan Kan organisationsnummer intepersonnummer anges. person- anges
inte för borgenär, för borgenär, juridiskärnummer anges en en som per-

såvittskall möjligt dennes födelsetid såvittskall möjligt ochson, namn
redovisas eller, borgenären postadress redovisasär samtom en person-
juridisk och för den får förfogapost-person, namn nummer som
adress för den eller fordran.över räntasamt personnummer

får förfoga eller I kontrolluppgift skall särskilt föröver räntasom
fordran. sig sådant avdrag hartas upp som

gjorts för preliminär A-skatt.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

66c§

kapitalTaxering för inkomst av
kontrollupp-beslutas med ledning av

gift inkomsten endastnär avser
sådan avkastning för vilken preli-

skatt skall enligtminär 3 §utgöras
tredje stycket2 1 upp-mom.

bördslagen 1953:272.

§1170

skattskyldig, taxeringar bliFör har beslutats eller kan antasvars
beslutade grundval förenklad självdeklaration, utfärdasskall ettav en

meddelande taxeringsmeddelandesärskilt med upplysning detom
föreligger för taxeringar ytterligareunderlag hans de upplys-samtsom

föreskrivs regeringen regeringenningar eller den myndighetsom av som
bestämmer.

Taxeringsmeddelandet utfärdasskall den lokala skattemyndighetav som
införa taxeringarna iskall skattelängd.

utgångenTaxeringsmeddelandet skall sändas till den skattskyldige före
Ärtaxeringsåret. påkallat fårjuni under det särskilda taxerings-skäl,av av

meddelandet sändas efter denna tidpunkt.

Vad i första-tredjesägssom
styckena skall gälla skatt-även när
skyldig har deklarationtaxerats utan
enligt 66 c

gångenträder januariDenna lag i kraft den 1 1991 och tillämpas första
års1992 taxering.vid

lLagen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av
rubriklagens 1974:773
1985:406.d §

lydelse 1987:1158.Senaste3Senaste lydelse 1987:1304.
Senaste lydelse 1986:1284.
Senaste lydelse 1988:1519.
Senaste lydelse 1981:1319.

7Senaste lydelse 1986:1284.
lydelseSenaste 1988:879.

9âenastelydelse 1986:1284.
1 Senaste lydelse 1988:848.
ISenaste lydelse 1985:406.
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Förslag till6
Lag ändring i lagen 1962:381 allmän försäkringom om

Härigenom föreskrivs 3 kap. 2 § 11 2kap. och 3 §§att lagensamt
försäkringl1962:381 allmän skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

2

Sjukpenninggrundande inkomst Sjukpenninggrundande inkomst
årligaden inkomst årligaiär eller den inkomst iär ellerpengar pengar

naturaförmåner,skattepliktiga andra förmånerskattepliktigasom som
försäkrad kan komma försäkrad kan kommaantas atten antas atten

tills vidare för arbete, tills vidare för arbete,eget egetan- an-
såsomtingen såsomarbetstagare i allmän tingen arbetstagare i allmän

eller enskild tjänst inkomst eller enskild tjänst inkomstav av
anställning eller grund anställning eller grundannan annan
inkomst förvärvsarbete. inkomst förvärvsarbete.annat annatav av
Som inkomst anställning Somräknas inkomst anställning räknasav av

fråndock inte ersättning frånarbets- dock inte ersättning arbets-en en
givare bosatt utomlands givareär bosatt utomlandsärsom som
eller utländsk juridisk eller utländsk juridisken person, en person,

arbetet utförtshar i arbets- arbetet har utförts i arbets-om om
givarens verksamhet riket. I givarens verksamhet riket. Iutom utom
fråga frågaarbete utförs arbete utförsutom-om utom-som om som
lands den statlig lands den statligav som av en ar- av som av en ar-
betsgivare till land betsgivare tillsänts ett sänts landannat ett annat
för förarbete arbetsgivarens räk- för förarbete arbetsgivarens räk-
ning bortses vid beräkningen ning bortses vid beräkningenav av
sjukpenninggrundandeinkomstfrån sjukpenninggrundandeinkomstfrån
sådana sådanalönetillägg betingas lönetillägg betingassom av som av
ökade levnadskostnader och andra ökade levnadskostnader och andra

förhållandensärskilda i förhållandensysselsätt- särskilda i sysselsätt-
ningslandet. Den sjukpennlnggrun- ningslandet. Den sjukpenning-
dande inkomsten fastställs för- grundande inkomsten fastställsav av
säkringskassan. Inkomst anställ- försäkringskassan. Inkomstav av an-
ning och inkomst förvärvs- ställning inkomstoch för-annatav annatav
arbete skall därvid för sig värvsarbete skall därvid för sigvar av- var
rundas till lägre hundratalnärmast avrundas till lägre hund-närmast
kronor. ratal kronor.

Vid beräkning sjukpenning- Vid beräkning sjukpenning-av av
grundande inkomst frånbortses fråninkomstgrundande bortses
sådan inkomst sådananställning och inkomst anställning ochav av

förvärvsarbete överstiger förvärvsarbeteannat överstigerannatsom som
gångersju och halv gångerbasbeloppet. sju halvoch basbeloppet.en en

sålundaDet belopp sålundaskall Det belopp skallsom un- som un-
dantas i förstaskall hand räknas dantas i förstaskall hand räknasav av
från inkomst frånförvärvsar- inkomst förvärvsar-annat annatav av
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ellerErsättning ibete. and-i ellerErsättningbete.pengar na- pengar
någonturaförmåner för arbete förmåner utförtförskattepliktigasom ra

någon räkningutför för form pensioniutan arbete anannans annan
anställd i dennes tjänst anställning,inkomsträknasatt vara som av

såvida ersättningen underskall, årett såvida ersättningen under ett
år uppgår minst 000 kronor,till 1 uppgår 000till minst 1 kronor, även

inkomst Ianställning. anställd iinte ärsom av mottagarenanses om
fråga ersättning utgör frågautgivarens tjänst. Isom ersätt-om om

bedrivsrörelseinkomst närings-inkomstning utgörav som av som av
eller jord-den utför arbetet verksamhet, gäller vad harav sagtssom nu

denne brukar,bruksfastighet förutsättning denendast under attsom
har endastgäller vad sagts försäkrade och denun-nu utgersom er-

förutsättning den försäkradeder att Isättningen detta.är nuense om
ersättningen angivnaoch den ärutger utförfall skall densom som

I angivna falldetta. såsom arbetstagarearbetetnuense om anses
utför arbetetskall den ersättningenoch denansessom utgersom

såsom denarbetstagare och såsom ersättningarbetsgivare. Kansom
såsomersättningen arbets- någonutger för för räk-arbete annans

Kan ersättning för arbetegivare. uppgååret tillunder intening antas
någon räkning underför 1000minst kronor, skallannans ersätt-

uppgååret till minstinte frånantas inte med vidningen denne tas
ersättningen000 skall1 kronor, sjukpenning-beräkningen denav

från vidinte med beräk-denne tas i fallgrundande inkomsten annat
sjukpenninggrun-denningen då inkomstden nä-av än utgör av

dåi fallinkomstendande änannat ringsverksamhet.
rörelse ellerinkomstden utgör av

jordbruksfastighet.
därsjukpenninggrundande inkomsten skall,Beräkningen denav

förhållandena försäkringskassan, grundas deinte kända förär
försäkrade eller denneskassan kan inhämta denupplysningar avsom

framgå taxeringuppskattning, videller denarbetsgivare kan av somsom
fårför räkningden försäkrades inkomst. Inkomst arbetegjorts av egenav
förskälig avlöning för liknande arbeteberäknas högre än motsvararsom

skattepliktigainkomsten delvisräkning. Om helt eller utgörs avannans
naturaförmåner enlighet medtill värde bestäms iskall de tas ettupp som

1953:272.första-fjärde styckena uppbördslagen8 §

11 kap.

2

Med inkomst anställ-Med inkomst anställ- avav
ning den lön i ellerden lön i ellerning avses pengaravses pengar

förmåner,naturaförmåner, andra skattepliktigaskattepliktiga somsom
fått såsom fått såsomförsäkrad arbets-försäkrad har arbets- harenen

i enskild tjänst.allmän eller enskild tjänst. allmän elleri tagaretagare
sådansådan inkomst dock inte Till inkomst dock inteTill räknas räknas

frånfrån arbetsgivareoch arbetsgivare och sammeen samme en
år årunder utgiven underutgiven lön lönett ettsom som

frågauppgått fråga uppgått1000 I till 1000 Itill kronor. kronor.
utförts utförtsarbete har arbete harutom- utom-som om somom
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lands bortses vid beräkningen av lands bortses vid beräkningen avpensionsgrundande fråninkomst pensionsgrundande fråninkomst
sådana lönetillägg betingassom sådanaav lönetillägg betingassom avökade levnadskostnader och andra ökade levnadskostnader och andra

förhållandensärskilda i syssel- förhållandensärskilda i syssel-
sättningslandet. Såsom inkomst av Såsomsättningslandet. inkomst avanställning ävenanses anställning ävenanses

sjukpenninga enligt denna lag eller lagen 1976:380 arbetsskade-om
försäkring eller motsvarande utgårersättning enligt författningsom annan

påeller grund regeringens förordnande, måni den ersättningenav träder
i stället för försäkrads såsominkomst arbetstagare i allmän eller enskild
tjänst,

b föräldrapenning,
Vårdbidragc enligt 9 kap. mån4 i den bidraget inte ersättningär för

merkostnader,
d fråndagpenning erkänd arbetslöshetskassa,
e kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 1973:371 kontantom

arbetsmarknadsstöd,
f utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad

rehabilitering i form dagpenning,av
g korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen

1973:349,
h delpension enligt lagarna 1975:380 och 1979:84 delpen-om

sionsförsäkring,
i dagpenning till värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga under

repetitionsutbildning, frivilliga genomgår utbildning under krigsför-som
bandsövning eller särskild övning inom värnpliktsutbildningen, läkare under
försvarsmedicinsk tjänstgöring civilförsvarspliktiga,samt

j utbildningsbidrag för doktorander,
k timersättning vid grundutbildning för grundvux, vidvuxna

vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda särvux och vid grundläg-
gande svenskundervisning för invandrare,

l livränta enligt 4 kap. lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring ellerom
motsvarande livränta bestäms med tillämpning sagdasom lag,av

frånm Sveriges författarfond och konstnärsnämnden utgående bidrag
hänföra tillär inkomstatt förvärvsarbetesom enligt 3annat i denav

mån såregeringen förordnar,
n statsbidrag till arbetslösa tillskott till deras försörjning desom när

rörelse,startar egen

o värdet vad den försäkrade o värdet vadav den försäkradeav
tillgodoförs följd tillgodoförs följdattsom av en attsom av en
arbetsgivare sådantlämnar bidrag arbetsgivare sådantlämnar bidrag

likställs med lön enligt 2 kap. likställssom med lön enligt 2 kap.som
3 § andra stycket lagen 1981:691 3 § andra stycket lagen 1981:691

socialavgifter. socialavgifter,om om
tillfälligap förvärvsinkomster:
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naturaförmånerfrågaI ersättning i förstai eller sägsom pengar som
någon någonför arbete utfört för räkningstycket utan att varasom annans

dennes tjänst tillämpliga i 3 kap.anställd i gäller i delar bestämmelserna
2 § andra stycket.

Vid beräkning inkomst anställning till lön ellerskall hänsyn tasav av
fått frånersättning, den försäkrade arbetsgivare,harannan som en som

dåriket eller utländsk juridisk endast i fall denbosattär ärutom person,
försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt

då§ eller3 kap. 2 han tjänstgjort sjöman ombord svenskta som
Vadhandelsfartyg. här inte beträffande tillskall gälla lön svenskasägssom

frånmedborgare svenska eller, där lönen härrör utländskstatenom
juridisk svensk juridisk bestämmandeäger ettperson, en person, som

deninflytande utländska juridiska enligt riksförsäkrings-över personen, av
godtagen förbindelse för tilläggspensionsavgiften.verket har att svara

frånHänsyn skall heller till lön eller ersättning främmandetas annan
frånbeskickningmakts eller lönade konsulat i riket arbetsgivare,här eller

sådan sådanttillhör beskickning eller intekonsulat och svenskärsom som
Vadmedborgare. här skall inte gälla beträffande tilllön svensksägssom

medborgare eller till den medborgaresvensk bosattutan att ärsom vara
i riket, utländsk beskickning här i riket enligt riksförsäkringsver-enom av

förbindelseket godtagen har för tilläggspensionsavgiften.att svara

3

inkomst förvärvsarbeteMed annatav avses

här i riket bedrivena inkomst inkomst aktiv näringsverk-aav av
rörelse; samhet inte realisations-utgörsom

vinst vid försäljning näringsfastig-av
het;

inkomst här belägen jord- tillfälliga förvärvsinkomster;b bav
bruksfastighet, brukas densom av
försäkrade;

nå-för nå-ersättning förc arbete c ersättning för förarbete
räkning i eller räkning i ellerannans pengargon gon annans pengar
naturaförmâner;skattepliktiga andra förmåner;skattepliktigasamt samt

sjukpenning enligtd denna lag eller 1976:380lagen arbetsskade-om
utgårförsäkring eller motsvarande ersättning enligt författningsom annan

måneller grund regeringens förordnande, i den ersättningen träderav
i för inkomststället nämnts;som ovan

månallt i den inkomsten inte enligt 2 § hänföra till inkomstär att av
anställning.

Till inkomst i förstasom avses
stycket och b räknas sådana även

rörelseinkomst eller jordbruks-av
fastighet, enligt punkt 13som av
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anvisningarna till 32 eller anvis-§
ningarna till kommunalskat-52 §
telagen hos1928:370 för-taxeras
säkrad, den försäkrade varitom
verksam i förvärvskällan i blott
ringa omfattning.

Har inkomst uppgåtti första stycket a eller b inte till 0001som avses
år,för sådankronor den inte i beräkning. heller ersättningtas tas som

fråni första stycket c i beräkning, ersättningen den, för vilkenavses om
året uppgåttarbetet utförts, under inte till 0001 kronor.

jordbruksfastighetEn skall inte
enbrukad försäkradanses av som

har del intäkteri egenverksamhetav
på fastigheten, dessa intäkterom
sammanlagt uppgår till högst 15 000
Icronor:

Denna lag träder i kraft den januari1 1991.

lLagen omtryckt 1982:120.:Senaste lydelse 1987:1306.
Senaste lydelse 1988:667.4Senaste lydelse 1987:1308.
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Förslag till7
ändring i lagen 1981:691Lag socialavgifterom om

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1981:691 socialavgifterom om
dels 1 kap. 1 och 2 §§, 2 3 5 §§ 5kap. och 3 kap. 3 §§att ochsamt

följandeskall ha lydelse,
dels i lagen skall införas paragrafer, 2 7 8kap. och §§, 3 kap.att sex nya

7-9 §§ 4 kap. 13 följande lydelse.samt av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1

I denna lag bestämmelser I denna lag bestämmelserges ges
avgifter för finansiering den avgifter för finansiering denom av om av

försäkringenallmänna och vissa allmänna försäkringen och vissa
sociala ändamål. ändamål.andra andra
denna lag tillämpas iAtt även

fråga allmän löneavgift framgårom
lagen 1982:423 allmänav om

löneavgift.

Om nedsättning socialavgifter regionalpolitiskt stöd finnsav som
särskilda bestämmelser.

2§2

Avgifterna Avgifterskall betalas i kap.2 skallav ar- som avses
betsgivare den för- och avgifterbetalas arbetsgivareärsamt av som av

enligt lagen 1962:381 isäkrad 3 kap. 1-5 §§ denom som avses av
försäkringallmän och har inkomst försäkrad enligt lagenärsom

förvärvsarbete 1962:381 allmän försäkringannatav som avses om
i 3 2 eller 2 §kap. eller 11 kap. inkomstoch har förvärvs-annata av
3 § nämnda lag. enligtarbete 3 2 §kap. eller 2 a

eller 11 kap. 3 § Avgiftnämnda lag.
i kap. skall betalas3 7 §som avses

i den omfattning i kap.3som anges
8 §

Vid tillämpning sådantdenna lag skall den har bidragutgettav som som
i 11 kap. 2 § första stycket m lagen allmän försäkringavses om anses som

Vidarbetsgivare. tillämpning denna lag gäller vidare vad i 22 §av som c
lagen 1984:668 frånuppbörd socialavgifter arbetsgivare sägsom av om
iakttagande förhandsbesked.av

Bestämmelser betalning avgifter vid vissa uppdrag finns i lagenom av
från1983:850 undantag vissa bestämmelser i uppbördslagenom

1953:272 m.m.
Bestämmelser ocksåbetalning arbetsgivaravgifter finns i 18 §om av
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lagen 1983:1070 arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.om

2 kap.

1

En arbetsgivare skall det avgiftsunderlag i 3-5 §§ försom anges
årvarje betala
sjukförsäkringsavgzfr med 10,10 procent

2.folkpensionsavgift med 2.folkpensionsavgift med
9,45 9,11procent, procent,

tilläggspensionsavgift efter den i särskild lag,procentsats om anges
delpensionsavgzft 0,50med procent,.
barnomsorgsavgift med 2,20 procent,.
arbetsskadeavgift med 0,90 procent,.
arbetsmarknadsavgift med 2,16 procent,.
arbetarskyddsavgift med 0,35 procent,.
vuxenutbildningsavgift med 0,27 procent samt.

10. lönegarantiavgift med 0,20 procent.
Arbetsgivare i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock betalasom avses

endast tilläggspensionsavgift.
Staten betalar inte arbetsskadeavgift.

3§‘

Underlag för beräkning Underlag för beräkningav av- av av-
gifterna vadär arbetsgi- gifterna vad arbetsgi-ärsumman av summan av

åretunder har åretlön underutgett har lönvaren utgettsom varen som
i eller skattepliktiga i ellereller ersättningpengar natura- pengar annan
förmåner eller, i fall i för utfört arbete, dock inte pension,som avses
3 kap. 2 § andra stycket ellerlagen andra förmånerskattepliktiga
1962:381 allmän försäkring, eller, i fall i 3 2§kap.om som avses

ersättning för utfört arbete. andra stycket lagen 1962:381annan om
Bidrag i 11 kap. 2 § allmän försäkring, ersättningsom avses annan
första stycket m lagen allmän för utfört arbete. Bidragom som avses
försäkring likställs med lön. i 11 kap. 2 § första stycket m lagen

allmän försäkring likställs medom
lön.

Med ocksålön likställs bidrag arbetsgivare lämnar till juridisksom en en
ändamålväsentligt för den juridiskaettperson, om är attpersonen

tillgodose ekonomiska intressen hos dem eller har varitär anställdasom
hos arbetsgivaren. Detta gäller dock inte bidrag lämnas tillsom en
pensions- eller personalstiftelse enligt lagen 1967:531 tryggandeom av
pensionsutfästelse m.m.

Värdet någonvad tillgodoförs sådantföljd bidrag likställsav som av som
med lön enligt andra stycket skall ersättning till arbetstagare vidanses som
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tillämpning 4 5och §§.av

5§5

Vid bestämmande underlaget för beräkning tilläggspensionsavgiftav av
från ersättningarskall bortses inte räknas inkomst anställningsom som av

enligt kap. 2 § tredje11 eller fjärde stycket 1962:381lagen allmänom
frånförsäkring. Vidare skall bortses ersättningar till arbetstagare intesom

dåsvenska medborgare inteoch heller bosattaär här,är ersättsom
ningarna arbete riket.utomavser

Vid bestämmande underlaget för beräkning avgift änav av annan
fråntilläggspensionsavgift skall bortses ersättningar till arbetstagare som

inte varit försäkrade enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring. Iom
fråga arbete har utförts för räkning anställningutan attom som annans

frånförelegat skall vid beräkningen bortses ersättningar till personer som
varit bosatta utomlands utförtoch arbetet riket.utom

Vid bestämmande underlagetav
för beräkning sjukförsäloings-av

och arbetsskadeavgiftavgift skall
sådantfrånbortses bidrag lik-som

ställs med lön enligt 3 § andra
stycket.

7§

arbetsgivare påEn skall det un-
derlag äri för8 § varjesom anges
betala arbetsgivaravgift beräknad
enligt kap.3 7 § grundavgift.

3 §

Grundavgift enligt 7§ beräknas
på

pensiona samt
b lön eller ersättning tillannan

arbetstagare kalenderåretsvidsom
ingång år eller65 äldre.är

Vid bestämmande avgifts-av
underlaget för ersättningar som

i första stycket b tillämpasavses
bestämmelserna i med3-5 §§ un-
dantag första stycket4 §av

Avgift enligt 7§ skall betalas
på utbetalning på grundäven av

pensionsförsälcring.
Avgift betalas påinte folkpen-

sionsförmåner; pensionstillskott,
hustrutillägg, sådan del allmänav
tilläggspension har föranlettsom

ZO-RlNK3
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avräkning ellerpensionstillskottav
sådan del allmän tilläggspensionav
i form barnpension tillsam-av som

med folkpension i formmans av
barnpension inte överstiger 40 pro-

basbeloppet.cent av
Underlaget för avgift enligt första

stycket omräk-och tredje stycketa
till vad pensio-motsvararnas som

påbelopp sedan dennadennens
belöpande avgiften räknats av.

3 kap.

1

En försäkrad i 1 kap. 2 § avgiftsunderlagskall detsom avses som
åri 3-5 §§ för varje betalaanges

sjukförsäkringsavgift med 9,60 procent,

2.f0lkpensi0nsavgift 2.f0lkpensionsavgiftmed med
9,45 9,11procent, procent,

tilläggspensionsavgift3. efter den i särskild lag,procentsats som anges
delpensionsavgift4. 0,50med procent,

5. barnomsorgsavgift med 2,20 procent,
arbetsskadeavgift med 0,90 procent samt
arbetarskyddsavgift7. med 0,20 procent.

3§

Egenavgifter enligtberäknas inte för Egenavgifter 1 § beräknas
år då år dåefter det försäkradeden fyllt inte för efter det den försäk-

år. är.65 rade fyllt 65
Andra avgifter tilläggspen- avgifterAndra tilläggspen-än än

sionsavgift betalas inte den sionsavgift inte denbetalasav som somav
utgången inkomståretvid utgången inkomståretvarit vid varitav av

inskriven allmän försäkringskas-hos inskriven hos försäkringskas-allmän
Sådana helleravgifter betalas påinte detta berott denattsa. sa, om

någon försäkrade ålderden för del inte uppnått denav som av sam-
âr uppburit förtidspensionhel kap. lageni §1 4ma som anges

1962:381enligt lagen allmän 1962:381 allmän försäkring.om om
åretförsäkring föreller hela enligtAndra avgifter 1 § änupp-

ålderspensionburit hel enligt tilläggspensionsavgift intenämn- betalas av
da någon årlag. den för delsom av samma

uppburit förtidspension enligthel
lagen försäkring förallmän ellerom

året ålderspen-hela uppburit hel
sion enligt nämnda lag.

Tilläggspensionsavgift betalas Tilläggspensionsavgift betalas
för årinte före det då dåden försäkra- åretinte den försäkrade för hela

de årfyllt dr då16 eller för det den ålderspensionuppburit hel enligt
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försäkrade avlidit. Sådan avgift detförsäkring. Förlagen allmänom
heller dåbetalas den försäkrade år då den försäkrade avlidit betalas

året ålders-för uppburit helhela grundavgift enligt 7
pension enligt lagen allmänom
försäkring.

dåinteAvgift betalas avgiftsunderlaget understiger 0001 kronor.

5§8

Vid bestämmande avgiftsun- Vid bestämmande avgiftsun-av av
från fråndcrlagct skall bortses derlaget skall bortsesersätt- ersätt-

någon någonning för arbete för ning för arbete förannans annans
från frånräkning, ersättningen räkning,den- ersättningen den-om om

året uppgåttinte året uppgåttunder till 0001 under inte till 1 000ne ne
Vadkronor. gäller dock Vadkronor. gäller docksagts sagtsnu nu

inte ersättningen inkomst inte ersättningen inkomstutgör utgörom om
rörelse eller jordbruksfastighet. näringsverksamhet.av av
Vid bestämmande underlaget Vid bestämmande underlagetav av

ochför avgift enligt § 1 5-7 för1 skall avgift enligt §1 skall bortses
från inkomst frånhär belägenbortses realisationsvinst vid försäljningav

jordbruksfastighet, påfastigheten näringsfastighet.om av
grund bestämmelsen i kap.11 3 §av
fjärde stycket lagen 1962:381 om

försäkring inteallmän är att anse
brukad den försäkrade.som av

frånVid bestämmande avgiftsunderlaget vidareskall bortses inkomstav
i 11 kap. 3 § första stycket d försäkring.lagen allmänavsessom om

beräkningenVid inkomst förvärvsarbete i tillämpligagällerannatav av
delar bestämmelserna i 11 kap. 4 § försäkring.lagen allmänom

7§

enskildEn eller dödsboperson
har inkomster i 8 §som som avses

årskall för varje betala egenavgift i
form grundavgift.av

utgårGrundavgift efter den pro-
avgifterna icentsats motsvararsom

sin helhet enligt § 5 och1 7samt
avgifterna till hälften enligt §1

och4

8§

påGrundavgift beräknas inkomst
i andra stycket,4 §som avses om

den åretsförsäkrade före början fyllt
år påför övriga65 inkomstsamt av

passiv näringsverksamhet och rea-
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lisationsvinst vid försäljning nä-av
ringsfastighet.

påGrundavgift beräknas inte
sådana inkomster för vilka den
avgiftsskyldige skall betala egenav-
gifter enligt 4

Grundavgift beräknas inte heller
på ersättning för uppdrag därett
avtal har träffats ersättningenattom

skall likställas med in-för uppdraget
komst anställning kap.enligt 3av

lagen allmän2 § 1962:381 om
försäkring.

9§

Vid beräkning avgiftsunder-av
laget för grundavgift gäller i tillämp-
liga delar bestämmelserna i 5 §
andra och tredje styckena.

dåGrundavgift betalas inte av-
giftsunderlaget understiger 000I
kronor:

4 kap.

13§

Influtna grundavgifter tillfaller
staten.

ÄldreiDenna lag träder kraft den l januari 1991. föreskrifter gäller
såvittfortfarande gäller avgifter belöper tid före ikraftträdandet.som

näringsverksamhet 1992Avgifter inkomst till beskattning vidtasav som
års taxering skall därvid tid efter ikraftträdandet.belöpaanses

1Senaste 19822424.lydelse
Senaste lydelse 1986:1139.

1987:266.Senaste lydelseSenaste lydelse 1987:1309.
5Senaste 1987:567.lydelse
Senaste lydelse 1987:266.
Senaste 1984:670.lydelse

1987:1036.Senaste lydelse
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Förslag till8
avräkning påLag socialavgifter pensionom av

föreskrivsHärigenom följande.

Skall den utbetalar pension enligt 2 8kap. § lagen 1981:691som om
socialavgiftcr betala arbetsgivaravgift i form grundavgift detav
utbetalade beloppet, minskas vid utbetalningen pensionens belopp med den
därpå belöpande avgiften. sålundaDet belopp avraknats inteutgörsom
skattepliktig inkomst för pensionen.mottagaren av

Denna lag träder i kraft den januari1 1991.
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till9 Förslag
allmän1982:423upphävande lagenLag omom av

löneavgift

löneavgift1982:423 allmän skallHärigenom föreskrivs lagenatt om
utgången år dock1990. Den upphävda lagen gällergälla vidupphöra att av

år.fråga löneavgift för 1990 tidigarealltjämt i ochom
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10 Förslag till
Lag ändring i lagen 1959:551 beräkningom om av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring

Härigenom föreskrivs 4§ lagen 1959:551 beräkningatt om av
försäkringpensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmänom

skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§2

Vid bestämmande pensionsgrundande inkomst, skall, vadutöverav som
framgår lagen allmän försäkring, gälla följande.av om

Värdet skattepliktiga Värdet förmå-skattepliktiganatura-av av
förmåner till arbetstagare, iskall till arbets-änannatsom ner pengar
betala sjömansskatt, skall uppskat- skall betala sjömans-tagare, som

i enlighet med vad före-tas skatt, skall uppskattas i enlighetsom
skrivs regeringen eller den med vad föreskrivsav myn- som av rege-
dighet regeringen bestämmer. ringen eller den myndighetsom som
skattepliktiga naturaförmdner skall regeringen bestämmer. Skatteplik-
i andra fall till förmånervärde tigatas ett skall i andra fallupp tas

ibestäms enlighet med 8 § till värde bestäms isom ettupp som
första-fjärde styckena enlighet med 8 § första-fjärdeupp-

1953:272.bördslagen styckena uppbördslagen 1953:272.

Vid beräkning inkomst anställning skall avdrag för kostnadergörasav av
arbetstagaren haft bestrida i innehavd månatt anställning, i densom

kostnaderna, minskade erhållenmed kostnadsersättning, överstiger tretusen
kronor.

Riksförsäkringsverketfårmeddela Särskilda angåendeföreskrifter
föreskrifter angåendesärskilda sådanberäkning inkomstav av

sådanberäkning inkomst anställning, enligt lagenav av som
anställning, enligt lagen 1947:576 statlig inkomstskattsom om
1947:576 statlig inkomstskatt hänförs till intäkt näringsverk-om av
hänförs intäkttill jordbruksfas- samhet meddelas regeringen ellerav av
tighet eller intäkt rörelse. myndighet regeringen bestäm-av som

mer:
Vid beräkning inkomst förvärvsarbete får från inkomstannatav av av

viss förvärvskälla inte dras underskott i förvärvskälla.av annan

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari1 1991. föreskrifter gäller
fortfarande vid beräkning pensionsgrundande inkomst årför 1990 ellerav

år.tidigare
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lLagen 1976:1015.1976:1015. rubrikomtxycln Senaste lydelse lagensavzsenaste 1987:1310.lydelse
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Förslag till11
pensionsmedelavkastningsskattLag om

föreskrivs följande.Härigenom

enligt denna lag.avkastningsskattskall erläggasTill1 § staten

avkastningsskattSkattskyldiga till är2 §
livförsäkringsbolag,svenska

iförsäkringsrörelse härbedriverlivförsäkringsbolagutländska2. som
riket,

livförsäkring hänförligbedriver tillunderstödsföreningar3. som
verksamhet,

pensions-1967:531 tryggandeenligtpensionsstiftclser lagen4. om av
utfästelse m.m.,

rubrikenunderbalansräkning redovisar skuldarbetsgivare i sinsom
pensionsutfästelse5 tryggandepensioner enligt § lagentillAvsatt om av

m.m.

i 2 § 1-3skattskyldiga utgörsskatteunderlaget för3 § avsom avses
delsfastighetsförvaltning belöperkapital- ochnettointäkten den somav

återförsäkringimeddelat direkt ellerpensionsförsäkringar anstalternasom
avgångsbidragsförsäkringardelsåt försäkringsanstalt,inländskannan

kollektivavtal mellanfastställts imeddelade enligt grunder ar-som
huvudorganisationer.betsmarknadens

4i 2 §för skattskyldiga utgörsskatteunderlaget net-avsom avses
fastighetsförvaltning.stiftelsens kapital- ochtointäkten av

125i 52 §för skattskyldiga utgörsskatteunderlaget avsom avses
beräkningökningspost vid pensionsskuldensden motsvararprocent somav

beskattningsåret uppräkning meddels förekommandeföreffekterna av
försäkrings-tillämpning denförändring delspenningvärdetstillhänsyn av

åtaganden pensionsplan,vid enligt allmäntekniska beräkningsräntan eller,
beräkningsränta.användannan

i 3 §fastighetsförvaltningNettointäkten kapital- och4 § avsessomav
för inkomstslagetenligt reglernaandra styckena skall beräknasförsta och

1947:576 statligenligtvid taxering lagennäringsverksamhet om
inkomstskatt.

uppgår 3enligttill 20 skatteunderlagetSkatten5 § procent av

sådan5 skattskattskyldiga i 2 § avkastningsskattFör§ utgör6 som avses
anvisningarna 29 § kommunalskattelageni punkt 9 tillavses avsom

1928:370.

nedåtskatteunderlaget avrundas till helt tusental kronor.7 §
utgårAvkastningsskatt i varvid bortfaller.helt antal kronor öretal

betydelse iBeteckningar används i denna lag har lagensamma somsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1947:576 statlig inkomstskatt.om

8 skattskyldig§ iskall sin självdeklaration lämna de upplysningar som
behövs för beräkning skatteunderlaget.av

9 Bestämmelserna§ i taxeringslagen 1956:623 taxering för inkomstom
skall tillämpas skatteunderlaget fråganär bestäms. I debitering ochom
uppbörd avkastningsskatt gäller bestämmelserna i uppbördslagenav
1953:272.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 tillämpas gängenoch första
årsvid 1992 taxering. Lagen tillämpas frågadock inte i förvärvskällaom

för vilken beskattningsåret påbörjatshar före den 1 juli 1990.
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Förslag till12
premiebetalningarskatt vissaLag om

föreskrivs följande.Härigenom

premier erläggsskall enligt denna lagTill betalas skatt1 § staten som
Sverige ellerjuridisk fysisk bosatt iochsvensk ärperson, sompersonav

ivistas personförsäkring har meddelatsstadigvarande här avseende ensom
bedriven försäkringsrörelse.utomlands

närings-för premier omkostnad iSkatt skall dock betalas utgörsom
riket.verksamhet utom

utländskskattskyldig slutit försäkringsavtal medden har2 § är som
överlåtelse ivid försäkringenförsäkringsanstalt eller den trättsom av

ställe.dennes

utgår premiebeloppet.Skatten med 203 § procent av

skattskyldighet inträder betalning sker.§4 när

premieskatt inteBeskattningmyndigheten kan ansökan förklara§5 att
utgå.skall

sådan förklaring denSom förutsättning för skall lämnas gälleratt atten
den hemmahörandeutländska försäkringsanstalten i den där är ärstat

inkomstbeskattning jämförlig med den beskattningunderkastad ären som
följt beskattning enligt 1990:000skulle ha lagenen om av-som av

fårFöreligger för befrielsekastningsskatt pensionsmedel. inte fulla skäl
nedsättas till hälften.skatten

fråga fårBeskattningsmyndighetens beslut i här överklagasavsessom
regeringen.hos

skattskyldig sig till beskattningsmyndigheten för registre-skall anmäla6 §
ring.

skattskyldig skall lämna deklaration för varje beskatt-Den7 § ärsom
dåningsår minst betalning skett.en

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen 1984:1518 § om
och prisregleringsavgifter.punktskatter

lag träder i kraft den 1 januari 1991.Denna
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13 Förslag till
Lag ändring i lagen 1982:1193 skattereduktionom om
för fackföreningsavgift

Härigenom föreskrivs 2-5 §§ lagen 1982:1193att skattereduktionom
för fackföreningsavgift skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Underlag för beräkning skat- Underlag för beräkning skat-av av
tereduktion medlemsavgiftär tereduktion medlemsavgiftärsom som
den skattskyldige inkomståretunder den skattskyldige inkomståretunder
har erlagt till arbetstagarorganisa- har erlagt till arbetstagarorganisa-
tion, dock högst 1 200 kronor. Med tion, dock högst 2 000 kronor. Med
arbetstagarorganisation förstås arbetstagarorganisation förstås
sådan organisation sådani organisation isom avses som avses
lagen 1976:580 med- lagen 1976:580 med-om om
bestämmande i arbetslivet. bestämmande i arbetslivet.

Underlaget nedåtavrundas till helt tiotal kronor.

skattereduktion för fack- skattereduktion för fack-
föreningsavgift uppgår till 40 föreningsavgift uppgår till 20pro- pro-

underlaget.cent underlaget.av cent av

frågaI skattereduktion frågaför I skattereduktion förom om
fackföreningsavgift tillämpas 2 § 4 fackföreningsavgift tillämpas 2 § 4

femte och sjätte styckena tredje och fjärdemom. styckenamom.
uppbördslagen 1953:272. Skatte- uppbördslagen 1953:272. Skatte-
reduktion för fackföreningsavgift reduktion för fackföreningsavgift
skall tillgodoräknas den skatt- skall tillgodoräknas den skatt-
skyldige före skattereduktion enligt skyldige före skattereduktion enligt
2 § 4 uppbördslagen. 2 § 4 uppbördslagen.mom. mom.

Har skattskyldig beskattningsåretunder varit skyldig erlägga sjömans-att
skatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 lagen 1958:295mom. om
sjömansskatt grund bestämmelserna i denna lag, skall reduk-av
tionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.

5§1

skattskyldig önskar skatte- skattskyldig önskarsom skatte-som
reduktion enligt denna lag skall reduktion enligt denna lag skall
framställa innehål-yrkande därom, framställa yrkande därom, inne-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lande uppgift hållandeom personnummer uppgift om personnummer
erlagd avgift. Yrkandetoch kan avgift. Yrkandetoch erlagd kan

framställas den skatt-genom framställas den skatt-genom
skyldiges arbetstagarorganisation skyldiges arbetstagarorganisation

juni taxeringsâretden 15 tillsenast taxeringsåretden 31 januarisenast
eller;riksskatteverket organisa- till riksskatteverket. skattskyldigom

vidarebefordrar påtionen yrkandet kan själv den 30även senast sep-
medium för automatisk databehan- taxeringsåret ocksåtember eller
dling, den augusti3Isenast därefter,samma begäran rättelsesom om
år. skattskyldig kan själväven enligt 84 §se- uppbördslagen

30den september taxerings-nast 1953:272, framställa yrkandet hos
året också därefter,eller be-som den lokala Skattemyndigheten, var-

rättelse enligt 84 §gäran om up- vid kvitto erlagd avgift skall
1953:272,pbördslagen framställa fogas till ansökningen.

hos denyrkandet lokala skattemyn-
digheten, varvid kvitto erlagd
avgift skall fogas till ansökningen.

Denna lag gångenträder i kraft den januari 19911 och tillämpas första
års1992vid taxering.

1Senaste 1983:448.lydelse
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Förslag till14
Lag upphävande lagen 1978:970 uppskov medom av om
beskattning realisationsvinstav

Härigenom föreskrivs lagen 1978:970 med beskattninguppskovatt om
utgången årrealisationsvinst skall upphöra gälla vid 1990. Denattav av

fråga årsupphävda lagen gäller dock alltjämt i 1991 tidigareochom
taxeringar.
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15 Förslag till
Lag upphävande lagen 1960:63 förlustavdragom av om

Härigenom föreskrivs lagen förlustavdrag skall upphöraatt gällaattom
utgången årvid 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vidav

års1991 tidigareoch taxeringar.
frågaI förluster, hänför sig till 1991 årstidigareoch taxeringar,om som

gäller för skattskyldiga i 10§ 1 lagen 1947:576som avses mom. om
statlig inkomstskatt följande.

Förlust kunnat medföra till förlustavdrag enligträtt den upphävdasom
får inomlagen tid i denna utnyttjas frånavdrag antingensom anges genom

beskattningsbar fråninkomst eller inkomst kapital.av
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Förslag till16
underhållsbidragnedsättning vissaLag om av

Härigenom föreskrivs följande.

underhållsbidragDenna tillämplig till icke hemmavarande§ lag1 är
meddelats ellerbarn bidraget har bestämts domsenast genom somom

januari 1991 i svensktavtal slutits före den 1 och bestämtär mynt.som

underhållsbidrag i januari 1991 nedEtt 1 § skall den 12 § sättassom avses
månad, uppgår 250med 75 bidraget till minst kronorkronor perper om

månad år.000 föreller 3 kronor helt
Uppgår underhållsbidraget 30till belopp, skall det ned medlägre sättas

utgår.det Om bidraget efter ändringen slutarbeloppprocent av som
nedåtdet avrundas till helt krontal.öretal, skall

månadOm nedsättningen understiga 25 300skulle kronor ellerper
år, underhållsbidraget kvarståkronor för helt skall oförändrat.

efter3 § Utan hinder bestämmelserna i denna lag yrkandeäger rättenav
bidragsskyldigheten, iförordna de äktenskapsbalkensätt närannat om

underhållsbidrageller föräldrabalken givna reglerna föranleder det.om

Denna träder i kraft den januari 1991.lag 1
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Förslag17 till
Lag ändring i utsökningsbalkenom

Härigenom föreskrivs frågai utsökningsbalkenom
dels 15 kap. 9 och 14 §§ skallatt ha följande lydelse,
dels det i balken skall införasatt paragraf, 15 kap. 6en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

6a§

fårLön i anspråk för inför-tagas
sel endast måni den lönen översti-

vad gäldenären behöver förger eget
underhåll och familjens behov exi-
stensminimum till fullgörandesamt

betalningsskyldighet tillav annan
vid införsel har lika rättsom som

sökanden eller bättre denne.rätt än
Existensminimum bestäms med

ledning normalbelopp,ettav som
för ensamståendeutgör skattskyldig

22 900 kronor; för sammanlevande
makar 39 kronor700 och varje barn
14 600 honor multiplicerade med
det tal jämförelsetal som anger
förhållandet mellan det allmänna
prisläget i oktober månad föregåen-
de år och prisläget i oktober 1985.
Normalbeloppen skall avrundas
uppåt till helt hundratal kronor.
Normalbeloppen skall innefat-anses

alla vanliga levnadskostnaderta
bostadskostnad, beräknasutom som

särskilt och läggs till normalbelop-
pen.

9§

Kronofogdemyndigheten bestäm- Kronofogdemyndigheten bestäm-
dels hur fårmycket högst delsmer hur fårmycketsom högstmer som

innehållas vid varje avlöningstillfälle innehållas vid varje avlöningstillfålle
införselbeloppet, dels belopp införselbeloppet,ett detdels belopp

förbehållasskall för under- enligtsom 6a § förbehållaseget skallsom
håll och familjens behov till gäldenären förbehållsbeloppet.samt
fullgörande betalningsskyldighetav
till vid införsel har likaannan som

sökanden ellerrätt bättre rättsom

ZI-RINK 3
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förbehållsbeloppet.denneän
Förbehållsbeloppet bestäms med

ledning bestämmelserna exi-av om
stensminimum i 50 kom-§ 2 mom
munalskattelagen och1928:370
anvisningarna till nämnda paragraf

Är fråga införsel i sjukpenning eller dagersättningom annan som avses
förbehâllsbeloppeti 2 § första stycket bestäms införselbeloppet och per

dag.

14§

underhâllsbidragInförsel för underhållsbidraghar Införsel för har
företräde framför skatteavdrag. Vid företräde framför skatteavdrag,

införsel dockhar skatteavdraget framför avdrag för prelimi-annan
företräde. skatt. Vid införsel harnär annan

skatteavdraget företräde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
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Förslag till18
Lag ändring i lagen 1928:376 skattom om
lotterivinster

Härigenom föreskrivs §1 lagen 1928:376 lotterivins-skattatt om
terl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2

Skatt betalas enligt denna lag till för vinst i svensk lotteri.staten

firrtioSkatten Skattenutgör trettioutgörprocent procentav av
frågavinstens värde i vinst vid vinstens värde. Skatt skall dock inteom

vinstdragningi vinstsparande anord- betalas med högre belopp än att av
bank eller sparkassa och återstårvinsten etthundra kronor.tret-nat av

frågatio vinstens ivärdeprocent av
vinst. Skatt skall dockom annan

inte betalas med högre belopp än
återstårvinsten etthundraatt av

kronor.

Skatt skall inte betalas för

vadhållningvinst vid vadhållningvinst vidgenom genom
totalisator vid hästtåvlingar eller totalisator vid hästtåvlingar, vinst

vinstdragningvinst vid här i riket vid vinstdragning här i riket
utfärdade premieobligationer, utfärdade premieobligationer eller

vinst vid vinstdragning i vinstsparan-
de anordnat bank eller sparkassa,av

2. vinst i lotteri, vinsten intenär utgörs av pengar,
sådantvinst i spel i lagen 1972:820 skatt spel,som avses om

vinst i4. utfallit lott i sådanlotteri har anordnatspengar som som av
sammanslutning i 11 § lotterilagen 1982:1011,som avses

uppgårvinst i till högst etthundra kronor.annan pengar som
Vid beräkning skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skattav

belöper vinsten.som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Skatt skall inte sålts,betalas för vinster utfallit lotter intesom som
föreller vinster inte tagits vinnaren.utsom av

Denna ilag träder kraft den 1 januari 1991.

Lagen omtryckt 1984:152. Senaste lydelse lagens rubrik 1984:152.av
zsenaste lydelse 1988:840.
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tillFörslag19
beskattning1984:947lagenupphävandeLag omavom

Sverigearbete ivid tillfälligtforskareutländskaav

utländskabeskattning1984:947föreskrivs lagenHärigenom att avom
utgångenvidgällaupphöraSverige skalltillfälligt ivid arbete attforskare

år 1990.av
mån forskarskat-fortfarande i dengäller dockupphävda lagenDen

ikraftträdandet harföremeddelatsharbesluttenämnden somgenom
tidsperiod.vissunderföreliggaskattelättnaderförutsättningar förfunnit
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20 Förslag till
Lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs 9 kap. l § sekretesslagenatt 1980:100 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

1

Sekretess gäller i myndighets verksamhet, bestämmandesom avser av
skatt eller taxering eller i övrigt fastställandesom avser underlag förav
bestämmande skatt, för uppgift enskilds personligaav eller ekonomiskaom
förhållanden. Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som

förande eller registeravser uttag iav skatteregisterlagenur som avses
1980:343 för uppgift har tillförts sådant register.som Uppgift hos

fårtullverket dock lämnas stårdetut, klart uppgiften kanom att röjas
den enskildeutan lideratt skada eller För måluppgift i hos domstolmen.

gäller sekretessen endast det kan den enskildeom antas lideratt skada
eller uppgiften röjs. Detsammamen om gäller uppgift med anledningsom

överklagande hos domstol registreratsav hos myndighet enligt 15annan
kap. 2 § första stycket 3 eller Har måluppgift i hos erhållitsdomstol
från myndighet och denannan är sekretessbelagd där, gäller dock denna
sekretess hos domstolen, uppgiften saknar målet.betydelse iom

Med skatt i detta kapitel skatt inkomstavses eller förmögenhet samt
omsättningsskatt, tull och indirekt skatt. Med skatt jämställsannan
arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift skatte- ochsamt
avgiftstillägg och förseningsavgift. Med verksamhet bestämman-som avser
de skatt jämställs verksamhetav bestämmande pensionsgrun-som avser av
dande inkomst.

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande
inkomst bestäms eller underlag för bestämmande skatt fastställs, såvidaav
inte beslutet meddelas i ärende om

förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
befrielse från tillämpning bestämmelserna beräkningav om av

skattepliktig realisationsvinst vid avyttring aktier och liknande egendomav
i samband med strukturrationalisering,

erhållarätt avdragatt vid taxeringen för avsättning till särskild
nyanskaffningsfond,

erhållarätt att avdrag vid erhållarätt att avdrag vid
taxeringen för kostnad för taxeringen förexport- kostnad för export-
kredit, kredit.

beskattning utländska fors-av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

i Sverigetillfälligt arbetevidkare
forskar-fattatsharbeslutetnär av

skattenämnden.

enligt vadenskildfår tilluppgift lämnashinder sekretessenUtan av
skatteregister.beskattning ellerförfarandet vidiföreskrivs lag omomsom

år.tjugoi högstsekretessenhandling gällerfråga uppgift i allmänI om

Äldre föreskrifter1991.januarikraft den 1träder iDenna lag om
fattasför beslutfortfarande5 gällertredje stycketenligt avsekretess som

ikraftträdandet.föreforskarskattenämnden

Senaste 1986:1287.lydelse
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21 Förslag till
Lag ändring i lagen 1987:813 homosexuellaom om
sambor

Härigenom samborlföreskrivs lagen 1987:813att homosexuellaom
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tvåOm bor tillsammans i homosexuelltpersoner förhållande,ett skall
vad frågagäller i sambor enligtsom följande lagarom och bestämmelser
tillämpas påäven de homosexuella samborna:

lagen 1987:232 sambors hem,om gemensamma
2. ärvdabalken,
3. jordabalken

10 kap. 9 § rättegångsbalken,
4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,

19 § första stycket, 35 § 6. 19 § första stycket, och punkt
4 punkt 8 andra stycketmom., 3 anvisningarna till 33 §av kom-a av
anvisningarna till 32 § punkt munalskattelagensamt 1928:370,
2 sjunde stycket anvisningarnaa av
till 36 § kommunalskattelagen
1928:370,

lagen 1941:416 gåvoskatt,arvsskatt ochom
6 § lagen 1946:807 handläggning domstolsärenden,om av
bostadsrättslagen 1971:479,

10. 9 § rättshjälpslagen 1972:429 samt
11. lagen 1981:131 kallelse okända borgenärer.om
Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser sambornaatt skall vara

ogifta, gäller ocksådet de homosexuella samborna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas gångenförsta
vid års1992 taxering.

[Senaste lydelse 1988:152.
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tillFörslag22
angående1960:659i förordningenändringLag om

sparobligationerå svenskabeskattning ränta statensav

angående1960:659förordningenrubriken tillföreskrivsHärigenom att
förordningenå sparobligationersvenskabeskattning samtränta statensav

följande lydelse.skall ha

på sparobligationerangående beskattning räntaLag av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

statlig inkomst-taxering tilloch kom- Vidtaxering till statligVid
påd svenskaskallskall skatt ränta statensmunal inkomstskatt ränta

obligatio-sparobligationer,sparobligationer, ävensvenska statens om
beskattn-inte inlösts undericke inlöstsändå obligationerna nernaatt

till detingsåret, beloppbeskattningsåret,under tas somupptagas upp
inlösningsvärdeobligationernasvarmed obligationernasmed belopp

skattskyldigemed för denden ökatinlösningsvärde för skatt-ökat
beskattningsåret.beskattningsâret. underunderskyldige

gångentillämpas förstajanuari 1991 ochkraftträder i den 1lagDenna
års taxering.1992vid



330 SOU 1989:33

23 Förslag till
Lag upphävande lagen 1972:128 skattefrihetom av om
vid premiering sparandeav

Härigenom föreskrivs lagen 1972:128att skattefrihet vidom
premiering sparande skall upphöra utgångengälla vidav åratt 1990.av
Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande frågai bonusom
sparobligationer har före ikraftträdandet.utgettssom
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tillFörslag24
förskattelättnader1988:847ändring i lagenLag omom

ungdomsbosparandeallemanssparande och

skattelättna-1988:8473 §§föreskrivs 2 och lagenHärigenom att om
lydelse.följandeungdomsbosparande skall haallemanssparande ochder för

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

sparmedelRäntan sparmedel Av ränta sattssatts somsom
bonus-allemanssparandetbonus- in iin i allemanssparandct samtsamt

1983:890enligt 5 §5 1983:890 lagenenligt § lagen räntaräntan
endastinte allemanssparandeallemanssparande utgörutgör omom

två tredjedelar skattepliktig inkomstskattepliktig inkomst vid taxering
1947:576kommunalskattelagen taxering enligtvid lagenenligt

eller 1947:576 statlig inkomstskatt.1928:370 lagen om
realisationsvinst andel istatlig inkomstskatt. Avom

tvâ tredjedelarpå i allemansfondRealisationsvinst andel al- tas upp
inkomst. Avdraginte skattepliktig skattepliktiglemansfond utgör som

två tredjedelarfår för medges för reali-inkomst. Avdrag göras av
sådansådan sationsförlust andel.realisationsförlust andel.

allemanssparande skallenligt 18 § sistaFör utdelning stycket lagen om
mångåvoskatt enligtskattskyldighet föreligger lagenbetalas i den

gâvoskatt.1941:416 arvsskatt ochom

bonusranta enligt 11 § lagenenligt § AvBonusrantan 11 lagen
rande1988:846 gdomsbospa1988:846omungdomsbosparande om un

två tredjedelarendast skat-skattepliktig inkomst vidinte utgörutgör
enligttaxeringenligtkommunalskattelagen tepliktig inkomst vid taxering

1947:576 statlig in-eller 1947:5761928:370 lagen lagen om
statlig inkomstskatt. komstskatt.om

gången1991 tillämpas förstaträder i kraft den 1 januari ochDenna lag
års1992 taxering.vid
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25 Förslag till
Lag med särskilda bestämmelser beräkningom av
kommunal skatt och skatteutjämningsbidrag för
åren 1991-1993

Härigenom föreskrivs följande.

Beräkning1 § förskottdet kommunalskatt och landstingsskatt enligtav
4 § lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser kommuns ochom annan
menighets utdebitering skatt, årenskall utbetalas underav m.m. som
1991-1993 årenslutavräkning under 1993-1995samt skall i fall som anges
i denna lag grundas omräknad skattesats. Bestämmelserna i 2§en

också frågatillämpas i skatteutjämningsbidrag enligt lagen 1988:491om
skatteutjämningsbidrag bidragsårenför 1991-1993.om

Om2 § den skattesats har åretbestämts för överstiger den skattesatssom
århar bestämts för 1989 minskas skattesatsen med vadsom motsvararsom

två tredjedelar skillnaden. frågaI skatteutjämningsbidrag skallav om
därvid bestämmelserna i 6 §även lagen 1988:491 skatteutjämningsbi-om
drag beaktas.

fårRegeringen medge bestämmelserna i första inteatt stycket skall
frågatillämpas i viss kommun eller nedsättningen skallatt begränsasom

till vad viss del månhöjningen i denmotsvarar dennasom motsvararav
ändring kommunens skyldighet betala särskild skatteutjämningsav-atten av

gift till följd lagen 1989:000 ändring i 1987:561lagen särskildav om om
skatteutjämningsavgift.

Om3 § den skattesats årethar bestämts för understiger den skattesatssom
århar bestämts för 1989 ökas skattesatsen med vadsom motsvararsom

två tredjedelar skillnaden.av
Vad i förstasägs stycket tillämpas dock inte i månden skattsatsensom
åretför understiger för landstingskommun 14 kronor 50 skatte-öre per

krona, för ingårkommun i landstingskommun 16 kronor 50som öre per
skattekrona föroch kommun 31 kronor skattekrona.annan per

Uppkommer4 § minskning utbetalda belopp grund be-en av av
stämmelserna i 2 § överstiger ökning utbetalda belopp grundsom en av

bestämmelserna i 3 skall skillnaden användas för utbetalandeav av
skatteutjämningsbidrag enligt lagen 1988:491 skatteutjämningsbidrag.om

Vid åren5 § bestämmande skattesats för 1991-1993 skall bestämmelser-av
i denna lag beaktas.na

Denna träderlag i kraft den 1 juli 1990.
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Förslag till26
ändring i lagen 1987:560Lag omom

skatteutjämningsavgift

1987:560 skatteutjam-3 §§föreskrivs och 4 lagenHärigenom att om
följande lydelse.ningsavgift skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3 §
landstings-Avgiften förför landstings-Avgiften utgörutgör

54 skattekrona.34 kommunkommun skattekrona. öreöre perper

4 §
Avgiften för 67Avgiften för kommun 47 kommunutgörutgör

skattekrona.skattekrona. öreöre perper

gången ii kraft den juli 1990 och tillämpas förstaDenna lag träder 1
årfråga 1991.skatteutjämningsavgift förom
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Specialmotivering38

Våra föranleder omfattande ändringar i flertal lagarförslag ett
skatteområdet, URF:s Redanfrämst KL och SIL. Detsamma gäller arbete.

den kommunalatidigare särskilt i samband med slopandethar av-
förhållan-ijuridiska omflyttningarbeskattningen skettstoraav personer -

ursprungliga systematiken i de nämnda lagarna. Resultatetde till den av
båda sigutredningarnas arbete skulle i och för välde gemensamma

MedKL och SIL med eller flera helt lagar.motivera ersattesatt en nya
råtttill den tidspress vid utarbetandet lagtextförslagen harhänsyn som av

åstadkomma sådantemellertid inte varit möjligt detta. Ett arbetedet att
ingående tillfredställandeöverväganden, resultat skall kunnakräver ettom

vår sådantuppnås. Enligt mening bör arbete inte heller kombinerasett
genomgripande materiella ändringar. Vi det emellertidmed somser

sådant påbörjas så lagstiftningenarbete grundvalangeläget ett snartatt
årsRINK:s 1980 företagsskattekommittés förslag harURF:s, ochav

genomförts.
ocksåVåra författ-förslag föranleder omfattande ändringar i andra

TL UBL. angivnaningar, däribland och Vi har den förut bakgrundenmot
sådanatill lägga fram lagtextförslag därbegränsat punkter, dessaattoss

Ändringarsjälvständig innebörd.har följdkaraktärnärmast ärsom aven
påpekassålunda Förutomhar utelämnats. de nämnda lagarna kan attnyss

våra förslag teknisk omarbetning 1951:763kräver lagenen av om
statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst, därberäkning av

bibehållandetill uttalande grundtankarna ibegränsat ett ettoss om av
avsnitt 36.3.lagen

också påpekavill till de omfattandeVi med hänsyn förändringaratt
föreslårlagstiftningen näringsverksamhetrörande URF inteav som

några område.lagändringar detta Det har inte varit möjligtredovisar att
i mycket begränsad omfattning beakta de URF föreslagnaänmer av

lagändringarna.
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38.1 Kommunalskattelagen 1928:370

4 §

Till bestämmelsen har redaktionella skäl överförts frånbestämmelseav en
64 § med hänvisning till definition i PTL likställden en om vem som anses
med ägare.

5 §

Bestämmelsen, förutvarandeär 5 § har tidigare upphävts,som ny
innehåller definition avsedd frånär särskilja privatbostadatten som
näringsfastighet. Den motiveras utförligt i kapitlet bostadsbeskattningom
avsnitten 18.2 och 19.7 behandlar gränsdragningen mellan privatbo-som
stad och näringsfastighet.

17§

framgåttSom avsnitt 3.5.2 skall det vid beskattningen till kommunalav
inkomstskatt tvåendast finnas inkomstslag: inkomst näringsverksamhetav
och inkomst tjänst. Inom inkomst näringsverksamhet skall det liksomav av

ske uppdelning i olika förvärvskällor enligt reglerna i 18nu en

18§

I paragrafen behandlas dels i andra stycket uppdelningen i olika förvärvs-
källor inom inkomstslaget näringsverksamhet, dels i tredje och fjärde
styckena indelningen förvärvskällorna i aktiv och passiv näringsverksam-av
het.

Enligt andra stycket första utgångspunktenmeningen är varje slagatt av
näringsverksamhet bedrivs skattskyldig förvärvskälla.utgörsom av en en
I andra meningen det undantagetgörs verksamheter haratt naturligsom
anknytning till varandra bildar förvärvskälla.en gemensam

Bestämmelserna deersätter nuvarande utförliga förvärvskällereglerna
i paragrafen och anvisningspunkterna 1-3. Förändringen syftar tillutom-

anpassning regleringen till det enhetliga inkomstslageten näringsverk-av
samhet till försiktig liberalisering kravet uppdelning i förvärvs-en av-
källor. I det följande belyses innebörden villkoret naturlig anknyt-av om
ning.

En konsekvens de bestämmelserna till börjaär med detav nya att att
kommer sakna självständig betydelseatt verksamheterna skulle ha varitatt

hänföra till olika inkomstslagatt enligt den gällande ordningen. Detnu
ocksåsaknar självständig betydelse verksamhet bedrivsatt denen av

skattskyldige och verksamhet tillsammans medensam andra ien annan ett
enkelt bolag.

Verksamhet bedrivs i anslutning till jord- och skogsbruksom kan i
allmänhet ha naturlig anknytning till detta. Somanses exempel kan

maskinstation,nämnas grustäkt och slakteri bedrivs jordbruksegen-som
domen. Ett exempel uthyrningannat är till Omstugor sommargäster.av
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däremot jordbrukaren delägare i maskinverkstad centralortenärt.ex. en
i trakten torde denna verksamhet inte naturlig anknytningkunna haanses
till jord- skogsbruket.och

Innehav fastigheter för uthyrning torde regelmässigt utgöraav en
förvärvskälla fastigheterna olika exempelvisäven karaktärärom av -
industrifastigheter och bostadsfastigheter skildaoch belägna orter.-
Det saknar betydelse den skattskyldige vissa fastigheter i derasägerom
helhet ideella andelar ioch andra. Däremot torde fastighetsinnehav förett
uthyrning endast undantagsvis bilda förvärvskällakunna tillsammansen

sådantverksamhet. Ettmed exempel undantag utgörsettannan av en
byggmästare bedriver uthyrning fastigheter omsättnings-utgörsom som
tillgångar i byggnadsverksamheten. Ett exempel kan denannat attvara
skattskyldige vid sidan åtarförvaltning fastigheter sig förvalt-av egnaav
ningsuppdrag avseende främmande fastigheter.

För olika verksamheter avseende hantverk, industri, handel ochatt
tjänsteproduktion skall bilda förvärvskälla medför villkoret naturligen om

påanknytning krav verksamheterna drar varandra. Dettaett att nytta av
kan ske isamverkan inköp, produktion försäljning.ellert.ex. genom
Däremot det inte tillräckligtär verksamhet finansieras överskotts-att en av
medel i verksamhet. Om bedriver konsult-t.ex.en annan en person som
verksamhet, handel industrielleller tillverkning investerar i andel i etten
skepp eller leasingobjekt torde undantagslöst flera förvärvskällorett
föreligga.

Olika verksamheter i huvudsak baseras den skattskyldigessom egen
arbetsinsats torde ofta kunna ha naturlig anknytning till varandra.anses
Detta innebär verksamhet författare och skulptört.ex. att utgörsom en
förvärvskälla. Bedömningen kan dock bli den verksamheternamotsatta om
framstår frånhelt artskilda och helt skilda varandra,utövas t.ex.som
industriell tillverkning och musikerverksamhet.

I tredje och fjärde styckena regleras gränsdragningen mellan aktiv och
passiv näringsverksamhet.

Om näringsverksamheten bedrivits i huvudsak med den skattskyldiges
arbetsinsats förädlingsvärdetoch i väsentligtallt skapats dennaegen genom

År åföreligger givetvis aktiv förvärvskälla. det andra sidan i allten
frågaväsentligt avkastning det i verksamheten nedlagda kapitaletom en

Ävenföreligger i allmänhet passiv förvärvskälla. hittillsvarandeen om
gränsdragning kan till viss ledning vill understryka avsikten äratt attvara
det krävas betydligtskall arbetsinsats för aktiv förvärvskällastörre atten en

föreliggaskall vad i praxis förän krävts hänföra inkomst till A-attsom en
Såledesinkomst. skall inte mindre arbetsinsats i övrigt utar-en en

renderad jordbruksfastighet medföra förvärvskällan skallatt anses vara av
Däremotaktiv krävs inte den skattskyldige heltid varitnatur. att

i förvärvskällan. Omverksam exempelvis vid sidanen person av en
sådandriveranställning författarverksamhet i omfattning näringsverk-att

föreligger blir denna givetvissamhet aktiv. Fastighetsförvalt-att anse som
ning, i dag endast kan B-inkomst, kan endast i undantagsfallsom vara

Sådanaktiv förvärvskälla. förvärvskälla fastighetanses som en som avser

22—RINK3
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eller rörelse utomlands och i dag beskattas inkomst kapital utgörsom av
alltid passiv näringsverksamhet.

19§

I första andra ledetstycket finns regel innebär reavinst äratten som
skattefri i andra fall framstårsärskilt Denän detsom restanges. som en av
äldre reavinster endastsynsättet skattepliktigaatt vid korttidsinnehav.var
Den utgå.därförbör Att reavinster, liksom andra kapitalinkomster inte är
skattepliktiga till kommunal inkomstskatt framgår utformningenav av
inkomstslagen.

I tredje ledet finns regler skattefrihet för vinster i svenska lotterierom
och vid vinstdragning svenska premieobligationer. Eftersom vinster
svenska premieobligationer skall beskattas inkomst kapital dessatassom av
i tydlighetens intresse bort Däremot någonregeln. inte regeltasur om
beskattningen vinster i vinstsparandet in detta regleras endast i 3 §utanav
1 SIL.mom.

fjärdeI ledet finns regel vissa ersättningar skattepliktigaatt ären om
endast de grundas förvärvsinkomst överstigande 6 000 kr. Denom en
beloppsmässiga begränsningen saknar utgå.aktualitet och kan

femteI ledet finns bestämmelser skattefrihet för s.k. schabloniseradom
fråndagersättning trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Med anledning av

skattefriheten slopas enligt förslaget,att faller ledet bort.
I sjunde ledetnuvarande finns bestämmelse ersättning för skadaen om
egendom. Enligt bestämmelsen försäkringsersättningär för skada

vissa byggnader i inkomstslagen jordbruksfastighet, konventionellt
beskattad fastighet och rörelse skattepliktig. Motsvarande ersättningannan
för schablonbeskattade byggnader frågaskattefri. Iär jordbruk gällerom
bestämmelsen beträffande driftbyggnad. Enligt gällande inkluderasregler
häri bostad seäven ägarens punkt 3 andra stycket anvisningarna tillav

Vårt22 §. förslag innebär emellertid privatbostad jordbruk inteatt
skall beskattas enligt föreslåsde regler för Sådannäringsverksamhet.som

frånbostad bör därför undantas den nämnda skatteplikten.
Ändringen i nionde ledetnuvarande slagär i fjärde ledet.av samma som
Som sextonde led har reglerna skattefrihet förett nytt vissa folkpen-om

sionsförmåner tagits in. I sjuttonde ledetnuvarande har motsvarande
bestämmelse för hustrutillägg tagits in.

Bestämmelserna i tjugofjärdenuvarande ledet skattefrihet i vissa fallom
för intäkter försäljning bär, och kottar slopas enligtav av svampar
förslaget.

tjugofemteI ledet finns återbetalningregler skattefrihet för vidräntaom
enligt vissa skatteförfattningar. Eftersom vissa dessa kanräntor attav vara
hänföra till näringsverksamhet har fått ståbestämmelserna kvar i
paragrafen och de blir hänvisningen i 2 § SIL1 tillämpligagenom mom.

för inkomst kapital.även av
Som led i första stycket har tagitsett innytt bestämmelser om

skattefrihet för räntebidrag och vissa andra bostadspolitiska stödformer,
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finnsMotsvarande regleri anvisningspunkt,närmare anges en nysom
anvisningarna till 24punkt 7i avnu

innehåller 16hänvisning till punktParagrafens sista stycke aven
§ för vissaanvisningarna till 2821 § 11anvisningarna till och punkt av

utgår yrkesfiskare,skogsarbetare,till lantbrukare,försäkringsbelopp som
försäkringsförmånerVåra i inkomstslagetm.fl. förslag röranderenskötare

till URF:sMed hänsyntjänst vissa justeringar i dessa bestämmelser.kräver
någraframvid inteomfattande omarbetning dessa bestämmelser läggerav

lagtextförslag i dessa delar.

20§

tredje ledet motsvarande skattefriaI finns regler kostnaderandra stycket att
fårinte Närintäkter vid plockning bär, och kottar dras av.av svamp

utgårskattefriheten dessa bestämmelser.slopas även
sista ledet räntebidragI finns regel täcksnäst räntaatt somen om av

får Med till räntebidrag flyttasinte dras hänsyn bestämmelsernaattav. om
justeras bestämmelsen och utvidgas till omfatta den regelävenatt som nu

får25finns i punkt 6 anvisningarna till § avdrag inte närgörasattav
eftergift eller amortering.räntan räntamotsvaras av av

fårsista ledetI finns bestämmelser kapitalförlust endast drasattom av
reaförlust enligt 36 Bestämmelsen jämkas, eftersom reglerna omsom

sådana såvittförlusteravdrag för kommer regleras i olika sammanhang,att
fysiska privatekonomi i beskattningengäller samband medpersoners av

i SIL.inkomst kapitalav

24 § 2 mom.
Vårt till utformningförslag beskattningen privatbostäder innebärav av

och andra styckenaförsta beräkning intäkt enligt schablon ochatt om av
vid delvis rörelseanvändning upphävs.

I tredje styckebestämmelsens finns stadgande reduceringett om av
intäkten i vissa fall för fastighet avsedd användas under helaär attsom

sådanåret. eldsvådaEn reduceringsgrund fastighet grund inteär att av
sådanutnyttjas viss tid. Ikunnat under och för sig förändringutgör av

åsättafastighet, hänger med brand eller rivning, förgrund attsom samman
fastigheten taxeringsvärde vid särskild fastighetstaxering jfr 16 kap.nytt

sådan åretPTL. Effekten nytaxering3 § inträder dock inte förrän efterav
förändringen inträffat. billighetsskäldet Av bör därför möjlighetatt öppnas

i jämka fastighetsskatten råkatstället fastighet eldhärjats ellernäratt nu en
därmed jämförligför händelse. I sammanhanget bör dock beaktasut att

utgåfastighetsskatten objektskatt börutgör oberoendeen som av om
utnyttjats inte.fastigheten eller Av sistnämnda skäl bör reducering till följd
avflyttning, särskilt i uppräkningen i tredjeägarens nämns stycket,av som

inte till fastighetsskattelagen.föras över
bestämmelsen i fjärde stycketGenom nuvarande undantas fastighet, som

ringa omfattningi brukar utnyttjas iän förvärvssyfte sätt änannatmer
för uthyrning fråntill stadigvarande bostad, tillämpning schablon-av
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metoden. Beräkning sådantinkomst brukande fastigheten sker förav av av
närvarande konventionellt enligt 24 § 1 Bestämmelser beskatt-mom. om
ning hyres- föreslåsoch andra intäkter ske antingen enligt reglernaav nu
för privatbostad i inkomstslaget kapital eller enligt reglerna närings-om

föreslåsverksamhet. Bestämmelsen slopad.
I sista meningen i fjärde stycket undantas frånpublikt boställeäven

schablonbeskattningen. Enligt 2 § fastighetsskattelagen tillär ägare
fastighet eller den enligt 5lkap. § FTL skall ägaresom anses som
skattskyldig till fastighetsskatt. I uppräkningen i 1 5kap. § PTL likställs
bl.a. innehavare publikt boställe eller lön anslagen jord medav ägare.
Med innehavare publikt boställe tjänsteinnehavare ellerav avses annan som

fårförfattningsenligt nyttja fastigheten eller tillgodogöra sig dess avkast-
mån sådanning. I den fastighet skattepliktig såledesföreliggerär skyldighet

för innehavaren betala fastighetsskatt. Något frånatt den principenavsteg
inte motiveratär med anledning den föreslagna omläggningen.av

25 § 3 mom.
Bestämmelsen, innehåller regler avdrag för ochräntorsom tomträtts-om
avgäld för schablonbeskattade föreslåsvillor, slopad. Avdragsbestämmelser
beträffande återfinnsberörda privatbostäder i inkomstslaget kapital 3 §nu
2 SIL.mom.

31§

I paragrafen behandlas vad hänföraär till inkomst tjänstatt och isom av -
andra stycket-vad likställaär med tjänst. De föreslagnaattsom
ändringarna behandlas i den allmänna motiveringen, avsnitten 27.2-27.5
och kap. 34, innebäroch viss utvidgning inkomstslaget tjänst. Denen av
föreslagna lydelsen syftar bl.a. till klargöra det inte behöveratt att vara
fråga tillfälligt bedriven vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmedom
jämförlig verksamhet för beskattning skall kunna bliatt aktuell i in-

Ävenkomstslaget tjänst. hobbybetonad alltsåoch varaktigmer mer
sådanverksamhet alltsåbör föremålblityp för beskattning,av om

verksamheten överskott. Motsvarande gäller för överskottger av annan
hobbyliknande verksamhet. En förutsättning för beskattning i inkomstslaget
tjänst verksamhetenär inte uppfylleratt de kriterier gäller försom
inkomstslaget näringsverksamhet. fårDet frågainte heller inkomstvara om

kapital. Exempliñeringen vad kan betraktas tillfälligtav av som som
fåruppdrag utgår,närmast lagtexten någonochtynga sakliganses utan att

ändring därmed.avses
De föreslagna ändringarna innebär alltså bl.a. överskott hob-att av

byliknande verksamhet föremålblir för beskattning, kriterierna föräven om
näringsverksamhet inte uppfyllda. fårär Dessa överskott utgöraanses
inkomster verksamhet eller arbetsinkomster i vidsträcktav egen mer

Ävenmening. inkomstgivande verksamhet föremålkan bli förannan
beskattning, den inte inkomst näringsverksamhetutgör eller kapital.om av
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Det frågabör dock allmänt någonersättning för formsett vara om av
prestation.

någraI språkligaövrigt görs ändringar.

32 § 1 mom.
Tillägget i första stycket uttryck förär i princip alla kostnads-ett atta
ersättningar, iäven statlig och kommunal tjänst, skall intäkt.tas upp som
Avdrag för motsvarande kostnader iregleras 4punkt anvisningarna tillav
32 § och punkterna 3-3 anvisningarna till 33c av

Som behandlas i avsnitt 20.7 och regleras i 3 § 12närmaresom mom.
SIL frånutdelningskall och vinst vid försäljning fåmansföretagaktier iav
i vissa fall inkomst tjänst. En erinrantas detta har tagitssomupp av om
in i punkt, i första stycket.en ny

Momentets tredje stycke behandlar utgårersättningar grundsom av
avgångsbidragsförsäkringkollektiv och liknande Sådanaanordningar.

ersättningar räknas endast delvis intäkt tjänst sätt närmaresom av anges
i punkt 11 anvisningarna. Med anledning skatteplikt enligtav attav
förslaget skall förgälla utfallande belopp i sin helhet, faller stycket bort.

Sista stycket har jämkats med hänsyn till de reglerna för beskattningnya
fastighet.av

32 § 3 mom.
Momentets första stycke statliga kostnadsersättningaratt inte skallanger

intäkt. innehållerStyckettas vidare sådanaexempliñeringarupp som av
ersättningar. Det dessutom avdrag inte medges för underskott,attanges

ersättningarna inte täcker därmed avsedda utgifter. Iom andra stycket
bestämmelserna ocksågäller föratt kommunala ersättningaranges, och för

frånersättningar Nordiska ministerrådet och SIPRI. Vidare finns regelen
RSV kan förklara dessa principeratt skall gällaatt ersättningarom även

från offentlig institution.annan
Enligt förslaget skall särbehandlingen offentligt anställdas kostnad-av

sersättningar slopas. Motsvarande gäller dem verksamma förärsom
ministerrådetNordiska SIPRI.och Med anledning härav bortfaller

i principsärreglerna liksom RSV:s dispensmöjlighet. För kostnadsersätt-
vårdningar för i enskilt familjehem föreslås dock fortsattav person en

skattefrihet.
några språkligaI övrigt ändringar.görs

32 § 3 a mom.
Momentet föreskriver förmånskattefrihet för fri grupplivförsäkring ochav
fri gruppsjukförsäkring i inkomstslaget tjänst.

Enligt förmånenförslaget skall fri premie för grupplivförsäkringav tas
till beskattning hos den anställde och regeln utgårskattefrihetupp om

således.
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premieförmånenfråga förslagetfri gruppsjukförsäkring skall enligtI om
föremål för kvittning. Utfallande beloppi fortsättningen s.k.även tystvara

vilket föranleder tillägg till paragrafen.skall däremot beskattas, ett
finns vissa regleri till 19 § andra stycketSom kommentarenantytts

förtill hittillsvarande skattefrihetrörande näringsidkare anknytersom
URF:s omfattande omarbetning reglernaanställda. Med hänsyn till av

området några förslag till ändringar i de berördavi inte framlägger
anvisningarna 21 2 anvisningarnapunkt 16 till punktlagrummen, avav

9 anvisningarnatill 11 anvisningarna till 28 § och punkt22 punkt avav
till 29

32 § 3 fmom.

finns den 600-kronorsregeln. Till följd regelnI detta s.k. attmoment av
enligt förslaget, upphör gälla.slopas momentet att

§32 4 mom.
tjänstMomentets kostnadsersättningar i enskildförsta stycke attanger

framgårintäkt. till dettaskall Av 1 och kommentarernatas mom.upp som
föreslås Se vidare tilldenna princip gälla generellt. kommentarernaatt

därför3 Första stycket bort.tasmom.
några språkligaI andra stycket ändringar.görs

33 § 1 mom.
Till följd privat- och offentliganställda likställs det gällernärattav
kostnadsersättningar enligt förslaget, förbudet avdrag förslopas mot

fått härför.kostnad för i tjänsten för den statlig ersättningresor som
lydelsen avdrag för levnadskostnaderGenom den markeras ökadeattnya

frågai endast vid övernattning den vanligakommer med utomresa
medan avdrag för resekostnader medges vidverksamhetsorten kan även

inom verksamhetsorten.resa
tredje finns avdrag för studie-I stycket bestämmelse räntaatten om

under inkomst kapital. Med till kapitalin-skuld dras hänsyn attav av
enligt KL justeringkomster inte beskattas krävs bestämmelsen.aven

33 § 2 mom.
innehållerMomentet bestämmelserna Schablonavdra-schablonavdrag.om

fråni fortsättningen inteskall omfatta till och arbetet och skallget resor
uppgå 000 Kostnadertill 1 kr. grund i tjänsten eller anställningresorav

hemorten och avdrag för egenavgifter ligger alltjämt vid sidanutom av
något vårt frågaschablonavdraget, med till förslag ihänsynsom om

fårersättningar i samband med tjänsteresor minskad praktiskavsevärt
Begränsningenbetydelse. avdraget till viss intäktenandel upphör.av av



343SpecialmøtiveringSOU 1989:33

34§

framgått fåSom iavsnitt 9.4 skall underskott i förvärvskälla drasav av
frågaår. ocksåPrincipenförvärvskälla skall gälla inästasamma om

inkomst tjänst underskott endast kan uppkomma i mycketävenav om
fall.säregna

35 § 1 mom.
De inkomster beskattas inkomst tillfällig förvärvsverksam-som nu som av

fortsättningenhet skall i beskattas inkomst näringsverksamhet närsom av
tillgångar ingårdet gäller i näringsverksamhet och i övrigtsom som

inkomst enligt SIL.kapital Restituerade, avkortade avskrivnaellerav
egenavgifter inte hör till näringsverksamhet skall dock beskattassom som
inkomst tjänst och regler detta har förts in i 12punktav om a av
anvisningarna till 32

35 § 2 mom.
utgåttFörsta andraoch styckena har motsvarighet SIL,i eftersomutan

allmänreavinst regel skattepliktig i sin helhet och reglernaärsom om
slopas.uppskov

Tredje stycket med regler anskaffningskostnaden för benefiktom
förvärvad egendom har flyttats till 24 § 1 tredje stycket SIL.mom.

Fjärde styckets stadgande vinstberäkning vid avyttring fastighetatt av
gäller beträffande strömfall och rättighet till vattenkraft,även tomträtt, har

flyttats 24 §till 1 fjärde stycket SIL.mom.

35 § 3 mom.
sådanReglerna reavinstbeskattning egendom beskattasom av som nu

återfinnsenligt detta i 27 och 28 §§ SIL.moment
Bestämmelserna i andra-fjärde och sjätte-nionde styckena saknar

åttondemotsvarighet i den regleringen. Reglerna i sjunde och styckenanya
behandlats i avsnitt 20.7.3.har

Hänvisningen i femte stycket har bestämmelse i 24 §ersatts av en
tredje stycket SIL.1 mom.

35 § 3 a mom.
Första, femte sjätteoch styckenas regler vinstberäkning vid avyttringom

bostadsrätter i s.k. äkta bostadsföreningar och bostadsaktiebolag harav
till 26 § SIL.överförts 1 Reglerna i andra och fjärde styckena hängermom.

denmed begränsade skatteplikten och upphör. Tredje stycketsamman
innehåller endast hänvisningar till andra iagrum.
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35 § 4 mom.
innehållerMomentet regler reavinstbeskattningen lösom av annan

egendom aktier och bostadsrätter. återfinnsän De reglerna i 29-32 §§nya
SIL.

I fjärde stycket finns regler vinstberäkning vid försäljning s.k.om av
fåmansföretag.onyttig egendom till Reglerna tillämpliga också frågaär i
framgårbostadsrätt. Som avsnitt 20.7.4 har vi inte behandlatom dessaav

låterregler övergângsvisoch dem därför alltjämt gälla.

36§

innehållerParagrafen grundläggande frånbestämmelser avdrag intäktom
tillfällig förvärvsverksamhet. Motsvarande bestämmelser har tagits inav i

3 § 2 SIL.mom.

37 §

Bestämmelsen upphävs eftersom utgår.inkomstslaget

38 § 1 mom.
De grundläggande bestämmelserna i första stycket intäkter i kapitalom
har förts till 3 § 1 SIL. Reglerna i andra och fjärde stycketmom. om

frånutskiftning ideella och ekonomiska föreningar har förts till 3 § 8 mom.
SIL. Bestämmelserna rörande förvärv till utdelningrätt har förts till 3 §av
9 SIL.mom.

39 § 1 mom.
De grundläggande frånreglerna för avdrag intäkt kapital har tagits inav
i 3 § 2 SIL, liksom regeln begränsningen avdraget för förvalt-mom. om av
ningskostnader.

39 § 3 mom.
Momentet upphävs motsvarighet eftersomutan s.k. sparavdrag inte längre
skall medges.

40 §

Bestämmelsen upphävs eftersom inkomstslaget utgår.

41§

I paragrafen de grundläggande bestämmelserna beskattningstid-ges om
punkten. Här har förutom redaktionell ändring endast gjorts denen- -
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justeringen inkomstslaget förts in specialbestämmelserdet ochatt nya om
utgått.fastighet kapitalinkomstersamtannan

41e§

Bestämmelserna beskattning värdeförändringar vissaräntaom som av
utgått.skuldebrev har Regler beskattningen finns i 29 30 §§ SIL.ochom

46 § 1 mom.
Momentet har upphävts eftersom underskott avdragskall dras ettav som

år.i förvärvskällan följande förAvdrag outnyttjade underskott när en
förvärvskålla iupphör sker inkomstslaget kapital och i 3 §regleras
13 SIL.mom.

46 § 2 mom.
underhållsbidragBestämmelserna förstai stycket 4 avdrag för till ickeom

hemmavarande vilketbarn slopas, medför justering andra stycket.en av
I stycke klargörs avdrag för pensionsförsäkringspremier enligtnyttett att

får måndetta bara ske i den avdrag inte kan i förvärvskälla.moment göras
För näringsidkare skall avdraget i förvärvskällan.ske

46a§

utgårParagrafen eftersom lagen förlustavdrag upphävs.om

47§

Upphävandet 46 § föranleder justering i första stycket.av a en
Avrundningen taxerad och beskattningsbar inkomst varförslopas,av

utgår.andra stycket

48 § 2 mom.
från fårGrundavdraget höjs 10 000 kr. till 12 000 kr. inte överstigamen

tjänst aktivinkomsterna och näringsverksamhet. Härvid medräknas dockav
sådan från fåmansföretagutdelninginte reavinst videller försäljning av

sådanti företagaktier skall intäkt tjänst. Har dentassom upp som av
skattskyldige uppburit skattefri folkpension minskas grundavdraget med

vilket innebär grundavdrag utgåttdenna, endast medges pensionnäratt
året lågtmindre delunder eller med belopp.en av annars

48 § 3 mom.
Ändringen föranleds höjningen grundavdraget.av av
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49§

Eftersom grundavdrag skall medges endast inkomst grundar sigmot som
på arbetsinkomst, skall dödsbo inte längre kunna grundavdrag för senare
år dödsfallsåret, utgår.varförän bestämmelsen

50 § 2 mom.
Bestämmelserna avdrag grund existensminimum och sjuk-extraom av
domskostnader upphävs. Vidare justeras paragrafen med tillhänsyn att
grundavdrag inte alltid medges. Reglerna avdrag för folkpen-extraom

kvarstårsionärer med den ändringen förutsätter den särskildaatt att
ordningen för yrkande avdrag bortfaller i enlighet med skatteförenk-av
lingskommitténs förslag. Slutligen slopas avrundningen beskattningsbarav
inkomst.

50 § 3 mom.
Ändringen föranleds slopandet avrundningen beskattningsbarav av av
inkomst.

51§

Genom avrundningen beskattningsbar inkomstatt slopas skulle ävenav
helt obetydliga påföras.skattebelopp kunna återinförsAv förenklingsskäl
därför tidigare bestämmelse skatt inte den beskattningsbaraatt tas ut om
inkomsten understiger 100 kr. Motsvarande bestämmelse finns i 9 § SIL.a

52 § 1 mom.
Ändringen följdär reglerna avdrag föratt existensminimumextraen av om
och sjukdomskostnader upphör förmögenhet inte längresamt att skall
påverka bedömningen avdrag.extraav

53 § 1 mom.
Den inte bosatt här i riketär skattskyldigär här för bl.a. inkomstsom av
fastighet här och inkomst frånrörelse, bedrivs fast driftställe här.av som
sammanslagningen inkomstslagen föranleder justering dessaav en av

Någonbestämmelser. ändring åsyftadi intesak är regelns utformningmen
den kommer sådangör omfattaatt även försäljningatt fastighetav m.m.
regleras särskilt i led i lagrummet. Däremotettsom krävsnu senare en

uttrycklig reglering försäljning bostadsrätt i vissaatt och fall aktierav m.m.
ingår i näringsverksamhet föranleder frågabeskattning här. Isom om

sådan egendom fastighet ingårinte i näringsverksamhetsamt skallsom
vinsten beskattas inkomst kapital och skattskyldigheten regleras isom av
6 § 1 SIL.mom.

Vidare gäller den inteatt bosatt här i riketär skattskyldig förärsom
pension enligt AFL endast till den del denna överstiger 10 000 kr. Denna
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skattefriheten för folkpen-infördatill denmed hänsynupphävsregel nu
sionsförmåner.

53 3§ mom.
så endast fysiskautformadeprivatbostadBestämmelserna är attom

fördödsbon tillämpasprivatbostad. När det gällerinnehakanpersoner en
viddödsfallsåret En fastighetför den avlidne.vad hade gällt somsom

utgångenvid detemellertid inte redanprivatbostad bördödsfallet avvar
Dettaår behandlas privatbostad.då ägde upphöradödsfallet att somrum

såsomdå så lång handelsbolagtid förflutit taxeringförstbör ske att
fråga. behandlingenemellertid märkai Detkommer är att att som

ellerdödsboet grund beloppsgränsernaprivatbostad upphör även om av
erhållen beskattas för sin inkomst.dispens alltjämt skall

54§

eftersom den inkomsti första stycket upphävs,Bestämmelsen avavsere
SIL. Vidarefinns i 7 § 9En motsvarande bestämmelsekapital. mom.

luftfartyg i första stycketför svenskt, danskt eller norsktslopas undantaget
utformningen 3 anvisningarna.till den ändrade punktf med hänsyn av av

64 §

till 4Bestämmelsen har flyttats

76§

frågadelegation inte möjlig i föreskrifter rörande skatt.Egentlig är om
frånregeringen efter delegation regeringen, myndighetDäremot kan eller,

någonverkställighetsföreskrifter. För detta krävs emellertid inteutfärda
fråndelegation riksdagen. Paragrafen bör därför upphävas.

Anvisningar

§till 3

beskattningsårets avgränsning fastighetfjärde stycket reglerasI när en som
räkenskapsår övergårmed till blii enlighet brutetbeskattats ett att en

tvåfamiljsfastighet.schablonbeskattad eller Reglerna justerats iharen-
terminologin saklig ändring. Samtidigtmed den harenlighet utannya en

första justerats.hänvisning i stycket b

till 18 §

Anvisningarna till 18 utformade enligt äldre lagstiftningstek-ärsom en
upphävs.nik,
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till 19 §

punkt 1

Elfte innehållerstycket bestämmelse deten att trots attsom anger
föreligger viss till avdrag till underhållrätt barns enligt 46 § 2 förstamom.

så sådantstycket 4 underhâllsbidragär inte skattepliktig inkomst. När
avdragsrätten upphör blir bestämmelsen onödig.

punkt 3

Till anvisningspunkten har flyttatsär frånbestämmelserna punktsom ny
6 anvisningarna till 25 § räntebidrag ochav bostadsstöd inteom annat som
skall intäkt. Itas sammanhanget har reglerna kompletteratsupp som med

uppräkning ytterligare stödformer.en av

till 24 §

punkt 6

I första, andra återfinnsoch tredje styckena de nuvarande bestämmelserna
beskattning tvåfamiljsfastigheterochom bl.a. hyrsav en- Deut.som

ersätts med regler 3 § 3 SIL och upphävs därför.nu mom.
I fjärde stycket finns bestämmelse den avgörande tidpunkten fören om

klassificeringen fastighet tvåfamiljsfastighet.och Enav som en- motsvaran-
de regel in i 5tas

punkt 7

Anvisningspunkten innehåller regler skattefrihet för eftergivet beloppom
ränta och amortering vissa lån.statliga Bestämmelsernaav flyttas till

19 § och anvisningspunkt, till 19en ny

till 25 §

punkt 6

Första utgår såsomstycket onödigt. Bestämmelserna i andra flyttasstycket
till 20 Bestämmelserna i utgårtredje stycket eftersom de inte aktuellaär

våra förslagnär skall träda i kraft.

till 32 §

3punkt

I bestämmelsen finns exemplifieringar förmåner skallav tassom upp som
intäkt tjänst. I första stycket förutomgörsav vissa redaktionella-
ändringar tillägg för markeraett skattepliktig förmånatt att föreligger-
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tillhandahållerarbetsgivaren faktiskt grupplivförsäkringsskyddett utanom
någottecknat försäkring,ha fallet för statligt anställda.äratt en som

Slopandet hänvisningen till 8 anvisningarnapunkt motiverasav av av
förslaget sådana reseförmånerupphävande skattefriheten förom av som

där.avses

3punkt a

Ändringen innebär viss utvidgning anställdas möjligheter förvärvaatten av
från förmånligaarbetsgivarenvärdepapper föremålvillkor bliutan att

förmånsbeskattning.för föreslås såledesBestämmelsen omfatta, förutom
aktier, konvertibla skuldebrev,även vinstandelsbevis och skuldebrev med
optionsrätt. Som följd denna förändring har vissa andraävenen av
justeringar redaktionell företagitsnärmast i anvisningspunkten.naturav
Beträffande föremåluttrycket för marknadsnotering hänvisar vi till avsnitt
20.4.1.

punkt 4

Denna innehålleranvisningspunkt bestämmelser de principiellasom anger
skillnader hittills funnits i den skattemässiga behandlingensom av
kostnadsersättningar i statlig enskild tjänst. Vidare finns bl.a. närmareresp.
regler till ledning för tillämpningen råderdet inte fullnär klarhet eller
utredning avdragsgilla kostnader.om

Mot bakgrund förslaget likställdhet mellan privat offentligtochav om
utgåranställda det nuvarande andra stycket, samtidigt anvisningspunk-som

något.omarbetas Den traktamentsfrågornuvarande hänvisningenten i till
punkt 3 anvisningarna 33 § kompletteras med punkt, 3 ochav av en ny a,
med till dehänsyn reglerna avdrag för kostnader för mednya om resa egen
bil i punkt, 3nyen c.

5punkterna och 7

innehållerPunkterna definitioner beträffande anvisad resekost-statenav
nads- och traktamentsersättning vissa kostnadsersättningar. Närresp.
särbehandlingen de statliga ersättningarna blirupphör bestämmelsernaav
överflödiga.

punkt 8

innehållerAndra stycket bestämmelser skattefrihet för vissa reseför-om
måner. Denna skattefrihet slopas enligt förslaget. I fortsättningen bör gälla,

vanliga skatterättsliga principer skall tillämpas vidatt bedömningen av om
tjänsteresa förmån.är eller skattepliktig Skattefrihetenen resa en en

såledesomfattar enligt förslaget endast sedvanlig enligtrabatt punkt 3 b
anvisningarna till 32av
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10punkt

förmånI anvisningspunkten in bestämmelser räntefria ellertas attom av
lågförräntade lån skall intäkt. Skatteplikt föreligger förtas upp som
skillnaden mellan faktiskt marknadsräntaerlagd och för denränta typ av
lån sig Somdet marknadsränta inte visasbör kunnarör annatom. om- -

statslåneräntan året beskattningsåreti slutet november före medanses av
förmånentillägg procentenhet. Av kontantprincipen följer, attav en

erhålls.principiellt blir skattepliktig Dettaden innebär, skattepliktennår att
ränteförmånen åtnjuts,inträder dvs. löpande under kredittiden. Genomnär

förmånen föremålblir för beskattning andraatt sättsamma som
förmåner någon förmånenintebehövs särreglering för markeraatt att

någon närståendeskall beskattas hos den anställde den tillfalleräven om
någontill honom eller arbetsgivaren tillfalleränutges av annan men

Förmånen ocksåhonom grund hans tjänst. skall beaktas vidav
beräkning preliminär skatt och underlag för socialavgifter. Ettutgöraav

ränteförmånen låntagarenbelopp motsvarande betraktas sedan som av
betald vid beräkning inkomst kapital, vilket i 3 §ränta reglerasav av
4 SIL.mom.

punkt 11

Anvisningspunkten, skattefriheten förreglerar vissanärmaresom
avgångsbidrag och -ersättningar eftersomupphör gälla skattefrihetenatt
upphör.

punkt 12

Ändringen slag i 19 § första fjärdeär stycket ledet ochav samma som
innebär beloppsgrånsen för vissa ersättningarnär grundasatt som
förvärvsinkomst blir skattepliktiga bort.tas

12punkt a

Ändringen vissainnebär restituerade avgifter tidigare haratt m.m. som
beskattas i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet i hänförs tillstället
inkomst tjänst.av

till 33

3punkt

I nuvarande anvisningspunkts första stycke hänvisas till reglerna om
skattefria ersättningar i 4punkt andra stycket anvisningarna till 32av

föreslåsDessa bli utgår.regler upphävda i följd hänvisningenävenvarav
Vidare finns regel ersättning enligt 25 § första 3 TLnär stycketatten

inte så fårbehöver intäkt avdrag inte heller förtas görasupp som
Vårtmotsvarande kostnad. förslag innebär traktamentsersättningar iatt
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dåomfattning inte redovisas i deklarationenbetydande skall behöva och
någoninga avdrag redovisas där. Detta innebär emellertid inteheller

inskränkning i skatteplikten för ersättningarna föroch avdragsrätten
fårinnebär kvittningkostnaderna bara s.k. ske.utan att tyst

innehållerAnvisningspunkten tjänsteresai övrigt regler avdrag vidom
inom Dessariket. behandlas utförligt i den allmänna motiveringen avsnitt
30.3.

innehåller någrainteKL särskilda regler beräkning avdrag vidom av
tjänsteresa till Enligtutlandet. nuvarande ordning medges avdrag för
faktisk logikostnad och schablonavdrag motsvarande uppburen ersättning

till högsta belopp för förrättningsland. Schablon-begränsat ettmen resp.
beloppen fastställs RSV senast RSFS 1989:3. De medöverensstämmerav
de förbelopp gäller olika länder enligt utlandsresereglementetsom
1953:666 för statligt SFS 1988:666. Enligtanställda senast utlandsrese-

vidarereglementet har beträffande hotellkostnadsersättningar vid iresor
vissa länder angivits högsta godtagbara pris dygn för Dessaenkelrum.per
principer bör allmänt vägledande för beräkningen avdragen.nu vara av
En bestämmelse härom har tagits in i sista anvisningspunk-styckeett av

Kostnadsökningen bör liksom för närvarande uppskattas förten. separat
enskild förrättning.varje

3punkt a

någraSom utvecklats i den allmänna motiveringen, avsnitt 30.4,närmare är
inskränkningarmateriella de nuvarande bestämmelserna avdrag vidav om

Äventillfällig anställning och dubbel bosättning inte avsedda. de utvidg-
föreslåsningar har motiverats i det nämnda avsnittet. Förslagensom om

tidsbegränsning avdragen behandlas i avsnitt 30.4.6. Hur beräkningenav
avdragen bör till iutvecklas avsnitt 30.4.7.av

punkt 3 b

innehållerAnvisningspunkten bestämmelser avdrag för hemresekost-om
och behandlas i avsnitt 30.5.nader närmare

3punkt c

anvisningspunkt införsI denna falletbestämmelser behandlar det attsom
ståttanställde sinden bil för tjänsteresa och själv föranvänt egen

fått sådanakostnaden eller ersättning sin arbetsgivare för denna. Iav
situationer medges avdrag enligt schablonmässiga grunder med 10 kr. per

påpekasmil i tjänsten, avsnittkörd 32.2. Som i avsnitt 7.6 vi attse anser
motsvarande bestämmelser bör gälla i näringsverksamhet vi inteharmen
utformat regler detta.om
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4punkt

innehållerAnvisningspunkten regler föravdrag mellan bostad ochom resor
förhållandeinnebärarbetsplats och avsevärda förändringar i till tidigare

avståndetlydelse stadgandet. förAvgörande avdragsrätten mellanärav
bostaden och arbetsplatsen. Om den sammanlagda sträckan för resorna
mellan bostaden och arbetsplatsen överstigerdag 60 kilometer medgesper
således avdrag visstmed kilometer förbelopp den överskjutandeett per

sådanasträckan. I fall där den skattskyldige under dygn arbetar fleraett
så långt uppehållarbetspass med inteemellan det rimligtvis kanett att

begäras han skall tillbringa den tiden arbetsplatsen kan avdragatt
medges för mellan bostadenän och arbetsplatsen. Om hanmer en resa

avståndexempelvis har mellan bostaden och arbetet 40 kilometerett
tvåoch under uppehålldygn arbetar med längre emellan skallett ettpass

avdrag medges för sträcka 100 kilometer.en
Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen skall bedömas med hänsyn

till kortast möjliga färdväg, den faktiska längre.även resvägen ärom
Beträffande vad med vanliga verksamhetsorten hänvisas tillsom avses

avsnitt 30.3.1.
Några försärregler den grund sjukdom är tvungen attsom av m.m.

använda bil inte sådanahar införasböra med hänsyn tillansetts att
merkostnader ålderuppkommer grund exempelvis sjukdom ellersom av

personligaär levnadskostnader.att anse som

35 §

punkt 1

Reglerna fastighetsöverlåtelsehur vederlag vid skall behandlas vidom en
vinstberäkningen tillgångarviss del däravnär behandlatsavser som som
inventarier har flyttats till 25 § 3 SIL.mom.

2punkt

Bestämmelserna vinstberäkning vid avyttring fastigheter skallatt skeom av
för varje återfinnsavyttrad taxeringsenhet eller del därav i 25 § 1 mom
SIL.

3punkt

Bestämmelserna beräkningen vid försäljning livränta har flyttatsmotom
till 24 § 5 SIL.mom.

punkt 4

Bestämmelserna,sombehandlarmarköverföringarochengångsersättningar,
har överförts till 25 § 2 SIL.mom.
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7punkt

Bestämmelserna inlösen vissa fondandelar avyttringattom av anses som
till 24 § 2 SIL.har förts mom.

8punkt

Bestämmelserna ersättning för vissa byggnadstillbehör andel iochom
reparationsfond vid försäljning bostadsrätt flyttats till 26 § 3harav mom.
SIL.

9punkt

Bestämmelser utbyte vissa värdepapper avyttringnär harom av anses som
tagits in i 24 § 2 SIL.mom.

till 36 §

punkt 1

I första stycket finns allmän regel vinstberäkningen, haren om som nu
flyttats till 24 § 1 första stycket SIL. Andra stycket har upphävtsmom.

motsvarighet eftersom angivnadär kostnader inte skall beaktasutan typ av
vid reavinstberäkningen vid den löpande inkomstberäkningen.utan

punkt 2 a

stycketFörsta med regler hur omkostnadsbeloppet skall beräknas närom
viss fastighetsöverlâtelsedel vederlaget vid tillgångarav en avser som
behandlats inventarier har förts till 25 § 3 SIL.som mom.

och tredjeAndra styckena, behandlar hänsynstagande till förbätt-som
ringskostnader fastighetsöverlåtelser,vid har med vissa materiella ändringar

tillägg flyttats till 25 § 4 SIL.och mom.
Fjärde styckets regler hur värdeminskningsavdrag inverkarom om-

kostnadsbeloppet har överförts 25 5till § SIL.mom.
Femte-tolfte styckena ingångsvärden,behandlar schablonmässiga

indexuppräkning och fasta tillägg. Eftersom dessa regler inte längre skall
tillämpas upphävs styckena motsvarighet SIL.iutan

Trettonde-artonde styckena har överförts till 25 § 6 SIL.mom.
Nittonde styckets utgåttregler försäkringsersättningar förom som

förbättringsarbeten har överförts till 25 § 7 SIL.mom.
Tjugonde styckets fåmansföretagregler saknar med de reglernaom nya

utgå.aktualitet kanoch

RINK323-
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2punkt b

Regler vinstberäkningen har tagits in i 27 28och §§ SIL.om
Andra stycket genomsnittsmetodenmotsvarar regleras i 28 § SIL.som

Delar liksom tredje, åttondestycket fjärde och styckena har emellertidav
blivit inaktuella skillnaden mellan äldre och aktieratt upphörgenom yngre
och schablonmässig anskaffningskostnad fårinte längre användas. Femte
stycket regler beskattningstidpunktenersätts i 24 § 4 SIL.av nya om mom.
Sjätte stycket switchrätter saknar utgår.aktualitet och Enom numera
motsvarighet till regleringen i nionde-elfte styckena finns i 28 § SIL.

punkt 2 c

Första och tredje-sjätte styckenas ingångsvärderegler beräkningom av
beaktande förbättringskostnadersamt vid försäljning bostadsrätt harav av

med vissa förändringar, hänsyn tillrör kapitaltillskott och värdehöjan-som
de reparationer, flyttats till 26 § 4 och 5 SIL. Andra stycket harmom.
flyttats till 26 § 3 SIL.mom.

Åttonde styckets regler ingängsvärdeschablonmässigt upphörom att
gälla.

Nionde stycket flyttas till 26 § 6 SIL.mom.

punkt 2 e

Reglerna beaktande värdeminskningsavdrag såvitthar gäller lösom av
egendom har förts till 32 § SIL.

punkt 3

Reglerna avdrag för reaförluster har förts till 3 § 2 SIL.om mom.

punkt 4

Reglerna i första-tredje styckena begränsningar i avdragsrätten förom
reaförluster upphör. Regeln i fjärde stycket begränsad avdragsrätt förom
reaförluster ioch samband med avyttring fastighet närståendetill kanav
slopas till följd den föreslagna delningsprincipen vid försäljning tillav om
underpris i 24 § 2 SIL.mom.

punkt 5

Bestämmelsen har förts till 3 § 2över SIL.mom.

punkterna 6 och 6 ba

Anvisningspunkterna, behandlar indexuppräkning, utgår.som
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7punkt

Regler beskattning vid utställande standardiserade optioner harom av
24tagits i § 4 SIL.mom.

till 38 §

2punkt

Reglerna skattefrihet for utdelning bara innebär nedsättningom som en
levnadskostnaderna har flyttats till 3 § 7 SILav mom.

såvittBestämmelserna beskattningen bostadsrätter har gällerom av
privatbostad flyttats till 3 § 3 SIL.mom.

ocksåI anvisningspunkten finns regler näringsverksamhet. Visom avser
förutsätter dessa URF.att tas upp av

punkt 3

Bestämmelserna, beskattningsfrågorreglerar vissa tillnär rättensom
utdelning och aktien i olika hand, har iär ägares huvudsak flyttats till 3 §
9 SIL.mom.

punkt 5

Bestämmelsen har flyttats till 3 10§ SIL.mom.

punkt 6

Bestämmelsen har flyttats till 3 § 10 SIL.mom.

punkt 8

Bestämmelsen har flyttats till 3 § 7 SIL.mom.

9punkt

Bestämmelsen denreglerar fortsatta beskattningen egendom harnärsom
livränta flyttatshar till 3 § 11 SIL.motavyttrats mom.

10punkt

Bestämmelserna reavinst andelar i aktiefonder i vissa fallattom
inkomstbeskattas månkapital En iupphävs. viss motsvarandesom av

återfinns i 27reglering där det föreskrivs andelar i aktiefonderatt av
ingåinte skalldetta slag i portföljmetoden.
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till 39 §

punkt 1

Anvisningspunkten behandlar vissa grundregler för avdragen i inkomst-
slaget. I huvudsak regleras detta i 3 § 2 SIL.mom.

punkt 2

utgårBestämmelsen till följd räntekompensationen endast skallattav
beaktas vid reavinstberäkningen i samband med avyttring.

punkt 3

Uthyrning bostadsrätt iregleras 3 § 3 SIL, ocksådit bestämmel-av mom.
i andra stycket flyttats.serna

punkt 4

Bestämmelsen anknyter till punkt 10 anvisningarna utgår.till 38 § ochav

punkt 5

Bestämmelsen har flyttats till 3 § 4 SILmom.

punkt 7

Bestämmelsen flyttatshar till 3 § 11 SIL.mom.

till 41 §

punkt 4

I anvisningspunkten finns regler beskattningstidpunkten i de fall inteom
bokföringsmässiga grunder skall användas i stället kontantprincipen,utan
dvs. vid beskattning frågaenligt KL i inkomstslaget tjänst. Genomom
hänvisning blir dock reglerna tillämpliga beträffande inkomstäven av
kapital måni den inte särskilda regler De särskilda bestämmelserges. som
hänför sig till inkomst kapital eller utgått.fastighet harav annan

Enligt fårnuvarande regler inkomster och utgifter hänföras årtill det
de belöper deäven uppbärs betalassom kortare tid föreom resp. en

årsskiftet.eller efter Dessa regler har preciserats och samtidigt har denu
uttryckligen gjorts obligatoriska, något behandlats i avsnitt 15.7.3.som

Vidare tillägg tillgörs anvisningspunktenett i syfte klargöraatt
beskattningstidpunkten för anställdas förvärv frånvärdepapperav

förmånligaarbetsgivaren villkor. Tillägget innebär förmånen skallatt tas
till ärbeskattning dådet värdepapperet förvärvades,upp även om

förvärvet varit förenat med villkor innebär den anställde inte frittattsom
kunnat disponera värdepappret.över Som beskrivitsnärmare i avsnitt 28.6
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förmånenvärdeskall skillnaden mellan vad den anställdetas uppsom av
lämnat i vederlag för värdepapperet och dess marknadsvärde vid förvärvs-
tidpunkten.

punkt 4 a

Bestämmelserna blir överflödiga följd avyttringstidpunktenattsom aven
för beskattningen.blir avgörande

5punkt

Bestämmelsen har flyttats till 3 § 10 SIL.mom.

6punkt

frågorPunkten reglerar vissa vid efterbeskattning enligt 9 § lagen
1978:970 uppskov vid beskattning realisationsvinst. Eftersomom av

utgår övergångs-denna lag skall upphöra gälla bestämmelsen. Genomatt
sådanblirbestämmelserna den dock alltjämt tillämplig i fallde efterbe-

sådan taxeringsår dåskall eftersomskattning ske hänföra till detär atten
förstreavinsten till beskattning.togs upp

till §41 a
2 och 4punkterna

I dessa anvisningspunkter finns bestämmelser beskattning andelom av av
frånsamfällighet, utdelning samfällighet kapitalavkastningsamt av

Församfällighet. fastigheter, schablonbeskattas enligt nuvarande 24 §som
2 KL och 2 § 7 SIL, innebär reglerna deras andelarattmom. mom. av
samfällighets taxeringsvärde skall inräknas i underlaget för intäktsberäk-
ningen samfälligheten särskild taxeringsenhet. Vidare skallnär utgör en

kapitalavkastningutdelning och samfällighet inkomsttasav upp som av
i sistnämnda fall dock endast avkastningen överstiger 300kapital, kr.om

Vårt omläggningförslag till bostadsbeskattningen innebär andelattav
ingåsärskild taxeringsenhetsamfällighet bör i underlaget förutgörsomav

sådanberäkning fastighetsskatt för fastighet privatbostad. Iutgörav som
sådanafråga bostadsföreningar bostadsföretag i 2 §ochom som avses

för beräkning7 SIL bör andelen inräknas i underlaget schablonin-mom. av
täkten.

utdelningar kapitalavkastningBestämmelserna beskattning ochavom
fastigheterna flyttas till § 3 SIL beträffandeför de nämnda 3 berördamom.

privatbostäder till 2 § 7 SIL beträffande bostadsföretagen.och mom.



358 Specialmotivering SOU 1989:33

till 42 §

2punkt

innehållerAnvisningspunkten bilförmån.bestämmelser för värdering Deav
justeringar innebärgörs endast ändrade framgårSomprocentsatser.som

avsnitt 7.6 ocksåreglerna frågaskall användas iattav anser om
näringsidkare någotvi lägger inte fram lagförslag i detta hänseende.men

3punkt

Reglerna värdering kostförmån så förmånsvärdetändras iom attav
fortsättningen skall lika med genomsnittspriset 250 % detta,vara resp. av

åtnjuts.helt fri kost Som utgårföljd härav specialregeln förom en
måltidskuponger,värdering sådanavilket innebär skall till sittattav tas upp

nominella värde.

till 46 §

punkt 3

Bestämmelsen innehåller hänvisning till regleringen i 65 § medsom en
bestämningarnärmare innebörden i vissa familjebegrepp upphävs,av

eftersom inget dessa begrepp betydelse förär avdrag enligt 46av av

6punkt

I anvisningspunkten finns bestämmelser de beloppsmässiga begräns-om
ningarna avdrag för pensionsförsäkringspremier. Dessa ändras inteav men
lagrummet justeras med hänsyn till sammanslagningen inkomstslag.av
Begreppen bibehållsA- och B-inkomst praktiska skäl. Med A-inkomstav
förstås därvid inkomst aktiv näringsverksamhet inkomstoch tjänst.av av
Sådan från fåmansföretagutdelning och vinst vid försäljning aktier iav
sådant bolag skall inkomst tjänst medräknastas dock intesom upp som av

behandlas tillsammans med inkomstutan passiv näringsverksamhetav som
B-inkomst. Detta betyder den kan ligga till grund för dispensatt enligt
tredje Eftersomstycket. intäkten i vissa fall skall hos dentas änupp annan

uppbär den har införtsregel innebär möjligheterna tillsom en attsom
dispens utgångspunktkan bedömas med förhållandenai hos den som
verkligen uppbär intäkten samtidigt medgivande lämnas denattsom som
skall för också fårbeskattas intäkten avdraget. Igöra sammanhanget kan
påpekas behovet dispens minskaratt eftersom reavinst vidt.ex.av
försäljning näringsfastighet i fortsättningen skall i inkomstslagetav tas upp
näringsverksamhet. Vidare påpekaskan reglerna behållerdeatt -trots att
sin plats bland reglerna allmänna ocksåavdrag gäller vid beräkningom -

avdrag för pensionsförsäkringspremier i förvärvskälla i inkomstslagetav
näringsverksamhet.
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till §48

fåranvisningarna till 49 § överförs till 48 § de nuvarandeEftersom
beteckningenanvisningarna punkt

till §49

tvåvarför anvisningarna flyttas till 48 §Paragrafen upphävs, som nya
2anvisningspunkter, och 3.

§till 50

1punkt

eftersom existensminimireglerna inteAnvisningspunkten upphävs, längre
vid taxeringen.skall tillämpas

2punkt

innehållerAnvisningspunkten reglering avdraget förnärmare extraen av
folkpensionärer.

innehållerAndra stycket, bemyndigande utfärda verkställig-ett attsom
sådanahetsföreskrifter, upphävs, eftersom bemyndiganden onödiga.är

ålderspensionGenom folkpension i form skattefribl.a.att görsav
ålderspensionärdet högsta avdrag erfordras förkommer medextra attsom

minimiförmåner påförasinte skall beskattningsbar inkomst överens-att
ålderspensionär,med pensionstillskottet %för 48stämma basbeloppet.av

För pensionärer med inkomster %högre avdraget med 40avtrappas av
överskjutande inkomst. Avtrappningen sker taxerad inkomst ochmot

frågainkomst kapital. I inkomst kapital beaktas dock bara denav om av
del inkomsten överstiger 1 000 Avtrappningenkr. grundav som av
förmögenhet upphör.

3punkt

Anvisningspunkten reglerar sammanträffande avdrag för existensmini-av
eller sjukdomskostnader med folkpensionärernas särskilda avdrag.mum

förstnämndaEftersom de avdragen slopas upphävs punkten.

§till 54

2punkt

anvisningspunkten finnsI exempel hänför sig till regelnett som om
frånskattefrihet i viss utsträckning för utdelning utländskt dödsbo. Denna

upphävts eftersom inkomsthar kapital inte enligtregel skall beskattasav
fårKL. Motsvarande regler finns i SIL. Exemplet överflödigt och haranses

utgått.därför
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punkt 3

De förutsättningarna för skattefrihet enligt dennanya punkt delsär att
anställningen vistelsenoch utomlands månaderminstvarat och dels attsex
inkomsten hänförlig till tjänstgöringen i utlandet beskattats i verksam-
hetslandet. Regeln frågatillämplig iär såvälanställning hos svenskom som
utländsk såvälarbetsgivare och i enskild offentlig tjänst iävensom samt
fråga anställning ombord luftfartyg. Regeln gäller förom bosattperson
i Sverige ellerutsänts anställts platsen. Kravet vistelsesom som en
i utlandet omfattar månaderminst innebär arbetetsom utomlandsattsex
måste fordra i utlandetnärvaro minst denna tid för skat-en att
tebefrielse erhållas.skall

Skattebefrielse erhålls dock endast för den del inkomsten tagitsav som
till beskattning i utlandet. Skatteuttagets storlek har därvid ingen betydelse

frågadet skall direkt skatt inkomstenmen tjänstgöringen.vara om en av
Det ingetuppställs krav vistelse i och landett anställningenutansamma

vistelsenoch kan omfatta tjänstgöring i flera länder. Det krävs dock i
sådant fall inkomsten tagits tillatt beskattning i land för attresp.

erhållasskattebefrielse skall för hela inkomsten. Har inkomsten i det ena
landet beskattats någondär, medan beskattning inte skett inkomsten iav
det andra landet skall inkomsten i det landet beskattas i Sverige.senare

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

punkt 1

De reglerna träder i kraft den 1 januari 1991 tillämpasnya och första
gången årsvid 1992 taxering. I samband härmed krävs övergångsbe-vissa
stämmelser.

punkt 2

De reglerna beskattning avtalsgruppsjukpenningnya AGSom av
tillämpas inte försäkringsfallet har inträffat före ikraftträdandet.om

punkt 3

Äldre bestämmelser skattefrihet för viss avgångsbidragdelom ochav
avgångsersättningar tillämpas anställningen har upphört före ikraft-om
trädandet.

punkt 4

Reglerna beräkning reavinst vid försäljningom s.k. onyttig egendomav av
fåmansföretagtill kvarstår i awaktan ställningstagande årstill 1980

företagsskattekommittés förslag.
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5punkt

Beskattningen vinster premieobligationer skall endastsvenska avseav
sådana obligationer utfärdas efter ikraftträdandet.som

6punkt

våraförvärvskälla enligt förslag dras iUnderskott i skallen av samma
årsår. 1991 taxering,förvärvskälla följande Underskott hänför sig tillsom

då, får års taxeringutnyttjas dock inte dras vid 1992inte kunnatmen av
får enligti stället behandlas förlustavdrag och behandlasettutan som

sådanaövergångsreglerna avdrag. Entill upphävandet reglernaav om
för näringsverksamhet vi inte utformatmotsvarande regel behövs harmen

någon sådan.

1947:57638.2 Lagen statlig inkomstskattom

1 § 1 mom.
förstaMomentet med redaktionell ändring nuvarande 1 §motsvarar en- —

stycket.

1 § 2 mom.
I klargörs fysiska och inhemska dödsbon skallmomentet att personer

inkomstbetala inkomstskatt dels beskattningsbar inkomst dels av
kapital.

1 § 3 mom.
I andra juridiska inhemska dödsbon skallänmomentet attanges personer
betala inkomstskatt beskattningsbar inkomst.

4 och 51 § mom.
§ andra tredjeMomenten nuvarande 1 och styckena.motsvarar

2 § l mom.
finns i 3 § förstaFörsta stycket har utökats med de hänvisningar som nu

ocksåoch samtidigt omformulerats. Det har kompletterats medstycket en
tillbestämmelse all inkomst hos juridiska hänförs endaattom personer en

inom inkomstslaget näringsverksamhet.förvärvskälla
utgått,Nuvarande andra eftersom vinstdelningsskatten skallstycket har

upphöra.
De andra och tredje nuvarande 3 § andra ochstyckena motsvararnya

tredje styckena.
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2 § 6 mom.
I det fjärde stycket sker hänvisning till den lagen 1990:000nya en nya om
avkastningsskatt pensionsmedel.

Av den första meningen i det framgårstycket nettointäktattnya av
sådan kapital- och fastighetsförvaltning i tredje stycket, dvs.som avses
nettointäkt med undantag den del belöper P-försäkring ochav som
AGB skall beräknas enligt reglerna för näringsverksamhet i SIL. Andra
meningen hänvisar till den särskilda lagen avkastningsskatt för den delom

intäkten frånundantagits skatteplikt enligt tredje stycket.av som
vårtEftersom förslag innebär den hittillsvarande schabloniseradeatt

beskattningen K-försäkringskapitalet upphör saknas behov nuvarandeav av
fjärde-tionde uppnåstyckena. För likformighet mellan K- P-att och
försäkringar slopas spärregeln i nuvarande fjärde stycket.

Sammanfattningsvis innebär ändringarna i 2 § 6 SIL följande.mom.
I första stycket oförändrat definieras livförsäkringsanstalt och- -

skadeförsäkringsanstalt. I andra stycket oförändrat behandlas under-- -
stödsföreningar. I tredje stycket oförändrat vilken delanges av en- -
inländsk livförsäkringsanstalts kapital- och fastighetsförvaltning skallsom
beskattas enligt bestämmelserna i I det fjärde stycketmomentet. nya
hänvisas till övriga bestämmelser för beskattning K-försäkringskapitaletsav
avkastning tilloch den lagen för beskattning P-försäkringskapitaletsnya av
avkastning.

Återstående del skadeförsäkring. Beskattningenmomentet iav avser
denna område.del hör till URF:s Vi någralägger därför inte fram förslag
till följdändringar frågai hänvisningar till olika stycken i dessaom
bestämmelser.

2 § 7 mom.
Ändringen i andra stycket föranleds begreppet fastighet inteattav annan
längre ligger till grund för beskattningen. Bestämmelserna i fjärde stycket

fårinkomsten beräknas enligtatt bokföringsmässiga utgårgrunderom
såeftersom alltid skall iske näringsverksamhet.

I sista stycket har funnits hänvisningar till olika lagrums bestämmelser
för schablonbeskattade tvåfamiljsfastigheter.och Hänvisningen tillen-

10punkt anvisningarna till 24 § KL, övergångbehandlar tillav som
bokföringsmässiga utgår.grunder Hänvisningen till 2punkt andra stycketa

anvisningarna till 36 § bestämmelsernaersätts i 25 § 4av Deav mom.
materiella bestämmelser med hänvisningen till anvisningspunktersom avses
till 41 § KL in itas momentet.a

3 § 1 mom.
I hållenallmänt avgränsningmomentet inkomstslaget kapitalges en av

vissa exempel de vanligastesamt inkomsterna. I första meningen anges
till intäkt kapital hänförs, förutomatt avkastning och vinster, andraav även

intäkter egendom. Med andra intäkter i sådanaförsta handav avses som
enligt 35 § 1 1 KL beskattas i inkomstslaget tillfällig förvärvsverk-nu mom.
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RÅhärpâ dåbehållenExempel handpenning köpeavtal hävtssamhet. är
1958 ref 33. Ytterligare kan detta kan gälla intäkter harnämnas att som

såväl sådansamband med egendom innehas tidigaresomsom som
påinnehafts. Exempel det den egendomär avyttratsenare om som senare

Ävenbli berättigad till ytterligareskulle ersättning. uttrycket egendomom
tillgångar såanvänds i för till omfattarlagtexten tankennärmastsom

på framgårinkomstslaget det de särskilda bestäm-sätt närmaresom av
melserna detta skulder och andra förpliktelser, utställdaäven t.ex.om

vilket i exempliñeringen,optioner, vidare specialmotiveringen tillanges se
24 § 4 mom.

Som i materiellt hänseende vinstdragningnyheter gäller vinster vidatt
premieobligationer vinsteroch i vinstsparandet skall beskattas som

inkomst.
frånSlutligen fåmansföretagin erinran utdelning vinstochtas atten om

sådanavid försäljning aktier i företag i viss utsträckning skall beskattasav
inkomst tjänst enligt 12vad inärmaresom av som anges mom.

3 § 2 mom.
I i förstadetta stycket in grundläggande avdrag ireglermoment tas om
inkomstslaget fårkapital. Dessa innebär avdrag för omkostnadergörasatt
för intäkternas förvärvande, för reaförluster, inte lös egendomsom avser
för personligt förbruk, och tomträttsavgäld intederänta ävensamt om

sådana Bostadsräntoromkostnader. och tomträttsavgälder iutgör kan
någonallmänhet inte omkostnader för förvärvande skattepliktigses som av

intäkt, eftersom nyttjandet bostad inte skall intäkt.tasav egen somupp
andraI stycket regleras begränsningen avdrag för reaförluster tillav

70 % förlusten undantaget för fordringar svenskasamt ärav som
marknadsnoterade finansiella instrument. Detta begrepp behandlas i
specialmotiveringen till 27 § 1 mom.

innehållerTredje stycket avdragstaket 100 000 kr. förär utomsom
årskattskyldiga under 18 där 10 000 varvidtaket kr., hänvisning skerär en

fåmansföretag.till höjningen taket för delägare i Avdragstaket omfattarav
sådana fårräntekostnader, tomträttsavgäld reaförluster drassamt som av

i sin helhet.
fjärde stycketI tagits in motsvarighet tillhar den nuvarandeen

bestämmelsen i 39 § 1 andra KL förvaltningskostnaderstycket attmom.
får måndras i den de överstiger 000bara 1 kr.av

stycketI femte föreskrivs avdrag för skuld i utländsk valutaräntaatt
får mån ingångsvärdeinte dras i den skuldernas överstiger marknadsvär-av

åttondevidaredet, 31 § 2 stycket.se mom.
innehållerSjätte stycket motsvarighet till nuvarande bestämmelser ien

5 anvisningarnapunkt till 36 § KL avdrag inte medges för inköpattav av
lottsedel eller insats i Bestämmelsenlotteri. innebär givetvis inte attannan
utgift för inköp fårpremieobligation inte dras vid beräkningav av av

vidreavinst försäljning eller inlösen obligationen endast utgiftenutan attav
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inte beaktas vid beskattning vinst vid vinstdragning.av

3 § 3 mom.
I detta finns reglermoment beskattning intäkter bl.a.nya om av av
uthyrning privatbostäder. Reglerna behandlas iav närmare avsnitt 18.3.6.
Utöver vad anförs där kan följande nämnas.som

I tydlighetens intresse inledningsvis det brukandetattanges egna av
bostaden, vari inräknas närståendesäven brukande, inte skall föranleda
någon inkomstbeskattning. Däremot skall intäkt uthyrning ellerav annan
upplåtelse beskattas intäkt kapital.som av

Den del uthyrarens avgift till bostadsförening ellerav bostadsaktiebolag,
belöper det uthyrts och bl.a. intesom ärsom attsom anse som

kapitaltillskott, föreslås förbli avdragsgill. Definitionen vadav som menas
med kapitaltillskott har överförts till bestämmelsen från punkt 3 andra
stycket anvisningarna till 39 § KL.av

I har vidare samlats demomentet nuvarande reglerna i punkt 10 andra
stycket anvisningarna till 24 § och punkt 9 andraav stycket anvisningar-av

till 25 § KL vad gäller fastighet övergår frånna närom som en att
redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet till beskattas enligt reglernaatt
för privatbostad. Vi har inte haft möjlighet deöverväga förslagatt om
URF påkallalägger fram kan ändringar i dessa regler.

Slutligen har bestämmelserna i punkterna 2 och 4 anvisningarna tillav
41 § KL beskattning utdelning och kapitalavkastning fråna om av
samfällighet överförts hit.

3 § 4 mom.
Momentets första stycke nuvarande 5motsvarar punkt anvisningarnaav
till 39 § KL.

I andra stycket har tagits in bestämmelser avdrag för räntekorrek-om
tion, behandlas i avsnitt 7.3, föroch beloppsom ränteförmån,motsvarande
vilket behandlas i Någotavsnitt 28.5.4. lagförslag beträffande räntekorrek-
tionen har inte utarbetats med hänsyn till URF:s arbete, varför hänvis-
ningen ofullständig.är

3 § 5 mom.
I första stycket reglerna kontantprincipcnatt vid tjänstanges skallom
tillämpas också frågai inkomst kapital. Till ocksåstycket har förtsom av

motsvarighet till den nuvarande regeln ien punkt 4 tredje stycket av
anvisningarna till 41 § räntor gottskrivsatt bankkonton den 31som per
december tillgängliga för lyftning denna dag.anses som

I övrigt i inskränkningar imomentet kontantmetodensanges tillämpning
för dåvissa fall blir tillgängligränta för årlyftning än räntan belöpersenare
på. skattskyldighet skall i dessa fall inträda för redan årräntan under det

vilket den belöper. Av förenklingsskäl skall rak fördelning räntanen av
årdegöras den hänförligär till. Om exempelvis 25 000 kr. i efterskotts-
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två århänförlig till och halvt fördelasränta med 10 000är räntan kr.ett
årenpå två året.de hela och 5 000 kr. det halva

efterskottsräntaSom räknas endast blir tillgänglig för lyftningränta som
år utgångenefter beskattningsår på.detän ett belöperräntanmer av som

lån årligDetta innebär löper med förräntning där räntebetal-att som men
årsskiftetningen infaller efter inte omfattas belöpandemetoden.av

Härigenom undviks beräkningar upplupen i fall.ränta antalett stortav
utgåEn efterskottsränta kan bl.a. i form kapitalrabatt eller bonus.av

dåEtt erhållsfall räntefri fordran vidär egendomsförsäljning.annat en
Mellanskillnaden mellan fordringens nuvärde, vilket köpeskilling förutgör

såldaden egendomen, och fordringens nominella värde är räntaen som
delvis kan efterskottsränta. I konsekvens med vad anförts ivara en som
föregående stycke räknas dock inte den del kapitalrabatt etc.av en som

betalningsåret föregåendebelöper beskattningsårsamt som en
efterskottsränta. Som räknas inte heller förvaltningskostnader.ränta

sådanaFörvaltningskostnader lånet stårutgifter förär inte i direktsom
lånetiden lånebeloppet,till såsomrelation och uppläggningsavgifter och

aviseringsavgifter.
Efterskottsränta skall fördelas endast under förutsättning dels att

låntagaren inte skall föravdraggöra enligt kontantprincipenräntan vid
beskattning i Sverige, dels efterskottsräntan uppgår till 10 %att änmer av

utlånade Låntagarensdet kapitalet. beskattning bedöms grundval av
förhållandena lånetsvid lämnande förhållandenoch därefter ändrade
ändrar lånet.inte klassificeringen av

Ett exempel kan illustrera lagreglernas innebörd:
årsEtt skuldebrev 5med löptid och nominellt 100 000 kr. emitteras

till kurs 80 % Lånetdet nominellaär värdet. emitteras den 1en som av
årjuli år1 och inlöses den juli1 6.

Kapitalrabatten 20 000 på år,kr. och belöper 5utgör förräntavarav
årende sista 1 12 inte skall efterskottsränta. 3,55 20 000 kr.anses som av

lika med 14 000 kr efterskottsränta. Efterskottsräntanär 14 000 kren
lånebeloppet17,5 %utgör 80 000 Detkr.. %.10 Denär änav mer

därföruppskjutna skall fördelas.räntan
åren000 fördelas jämnt På år14 kr. 1-4. halvaöver 1 belöper 2 000 kr,

åren år.2 4 belöper 4 000 kr. Dessa belopp beskattast.o.m. per resp.
år. år6 000 iDe kr. belöper 5ränta och 6 inte efterskottsräntaärsom

dåbeskattas betalningen blir lånetsoch tillgänglig för lyftning genom
återbetalning år 6.

RÅpraxisEnligt 1943 ref 19 behandlas vissa former indexupp-av
beskattningen.räkning vid såsomränta Dessa index, konsumentpris-som

sådanindex, karaktär beskattningsârförär inträffad in-att ettav en
dexökning med beståendeall sannolikhet blir indexökningenoch bör därför
behandlas upplupen indexuppräkningenränta konstrueradärsom en om

Då lånekonstruktionernaefterskottsränta. innebär delenstörresom atten
lånettotalavkastningen utgåskall indexuppräkningen tordeav genom

det oftast klart indexuppräkningen kommer överstiga %10attvara om av
lånebeloppet eller inte, efterskottsräntan i dessa fall intetrots kanatt
bestämmas exakt till sitt belopp. I andra stycket b föreskrivs därför att
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kravet uppfyllt det kan förväntasär efterskottsräntan kommeratt attom
lånebeloppet.överstiga 10 % I de fall efterskottsräntanav genom

länetsindexering skall fördelas löptid skall dettaöver ske grundval av
den beskattningsåret.indexökning som avser

Det förekommer låntagarenskuldebrev med underkursatt utges av
under viss period till stigande pris minskad kapitalrabatt. Fördelningenen
och bedömningen bör här grundval underkursengöras förstaav
försäljningsdagen. Långivare förvärvar skuldebreven till högre pris börsom
få låntagarenavräkna det belopp han erlagt till till följd det senarelagdaav
förvärvet gångenhan första pånär deklarerar upplupen skul-ränta
debreven. Värdedifferens uppstår skuldebreven till följdsom av
förändringar i det allmänna ränteläget beaktas däremot först genom
resultatberäkningen fordran eller inlöses.när avyttras

Reglerna efterskottsränta kommer normalt bara tillämpasattom
utlåning låntagaretill bank eller yrkesmässig med solid ställning. Förannan
de låntagarensundantagssituationer där ekonomiska ställning försämrats
så framstår låntagarendet sannolikt inteatt kommer betalaatt attsom

det rimligträntan skattskyldighetär inte inträder för upplupenatt ränta,
sådan beskattasränta och den blir tillgängligutan att för lyftning.närom

Som allmän korrigeringsregel skall gälla efterskottsränta bliratten om som
tillgänglig för lyftning inte beskattningsårbeskattats för tidigare skall
skattskyldighet inträda för den obeskattade räntedelen.

lånefordranVid försäljning intäkten till viss del utgöraav en anses
betalning för upplupen Om dennaränta. beskattats under tidigareränta
beskattningsår ingåskall den inte i resultatberäkningen vid avyttringen. För

beakta den beskattade upplupnaatt konsekventräntan vid deett sätt
varierande resultatberäkningsformerna föreskrivs i femte stycket dessatt
värde skall tilläggas fordringens anskaffningsvärde. Vid beskattning av
fordringar i utländsk valuta enligt portföljmetoden skall detta enligt 30 §

årligenfjärde stycket ske fordringen inteäven avyttrats.om
För förvärvaren fordran med fördelningsbar efterskottsräntaav en

inträder skattskyldighet för påupplupen för denränta sättsamma som
långivaren.ursprunglige Den eventuella värdedifferens uppstått vidsom

avyttringen såledesfordringen lånetiden.skall inte fördelas överav
Förvärvsåret deklarerar förvärvaren upplupen för helaränta beskatt-
ningsåret. Denna iregel linje medär räntekompensationatt som en
förvärvare erlagt endast avdragsgill försäljningsintäktenär ellermot
slutamorteringen fordran i samband med avyttring.av en

Som huvudregel bedöms efterskottsräntans lånebelop-relativa andel av
Ändrasförhållandena dågrundval lånetpet lämnas. därefterav

låneavtalet så sådanräntebetalning senareläggs böratt ränta anses som
tillgänglig för lyftning vid den tidpunkt i det ursprungligasom anges
avtalet.

Förvärvas fordran sjunkit i värde erhållerunder löptidenen som
förvärvaren efterskottsränta låneamorteringarna kommeratten attgenom
överstiga hans anskaffningskostnad. Sådan förräntning omfattas inte denav
föreslagna regeln.

Däremot avsikten sådanaär reglerna skall omfatta fall däratt en
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fordran sjunkit i värde säljaren eller tidigare innehavareatt skiltgenom
fråntill räntebetalning fordringensrätten kapitalbelopp. I ekonomisk

sådanmening innebär transaktion ingalunda erhållsavkastning inteatten
då sådanfordringen, utgåkommer återbetalningeni form frånatt attav

låntagaren kommer överstiga fordrans värde. Vidatt tillämpning av
kontantmetoden kommer dock beskattningen avkastningen förskjutasattav

återbetalningstidpunkten.till Häremot någoninte motsvarandesvarar
tidigareläggning beskattningen den innehar tillrätten räntebetal-av av som

RÅningarna se 1986 Dåref 59 det normalt saknas andra skäl än
skattemässiga för dessa föreslårtransaktioner vi belöpandemetodenatt
alltid sådanaskall tillämpas i fall, och detta storleken efter-oavsett

låntagarensskottsräntan och påverkarDetta i sinstatus. reavinstbe-tur
skattningen skulden, specialmotiveringen till 31 § 1av se mom.

I sista stycket bestämmelserna i 9att förvärv tillanges rättmom. om av
ocksåutdelning skall tillämpas vid förvärv tillrätt ränta.av

3 § 6 mom.
Momentets första stycke nuvarande 41 § tredjemotsvarar KL.stycket

I andra stycket hänvisning till reglerna räntekompensation iges en om
29 § 3 mom.

3 § 7 mom.
Momentet delmotsvarar nuvarande punkt 2 första stycket, punkt 8av

sista meningen ochutom punkt 2 femte stycket anvisningarna till 38 §av
KL.

3 § 8 mom.
Momentet nuvarande 38 §motsvarar 1 andra fjärdeoch styckenamom.
KL.

3 § 9 mom.
innehålletMomentet i nuvarandemotsvarar 38 § 1 tredje stycketmom.

punkt 3 första-sjätte styckena anvisningarnasamt till 38 § KL.av

3 § 10 mom.
Momentet nuvarande punkterna 5motsvarar 6och anvisningarna tillav
38 § punkt 5 anvisningarnasamt till 41 § KL.av

3 § 11 mom.
Momentet nuvarandemotsvarar punkt 9 anvisningarna till 38 § ochav
punkt 7 anvisningarna till 39 § KL.av
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3 § 12 mom.
Bestämmelserna i detta har behandlats i avsnitt 20.7.2. I lagtextenmoment
har uttrycket skälig avkastning för beteckna den där angivnaanvänts att
räntenivån, statslåneräntan plus fem procentenheter.

innehållerFörsta stycket reglerna utökat för ränteavdrag.utrymmeom
Andra innehållerstycket bestämmelser den del utdelningom av som

skall intäkt tjänst.tas upp som av
I tredje stycket finns bestämmelser sparad utdelning. Om utrymmetom

för utdelning inte utnyttjas år.det till Sparad utdelningettsparas senare
år sådanskall minska del utdelning eller reavinstsenare av som annars

skulle tagitsha intäkt tjänst. Minskningen skall ske ävenupp som utanav
sådanyrkande utdelning Såellernär reavinst redovisas. länge den sparade
kvarstårutdelningen läggs den till anskaffningskostnaden vid beräkning av

utdelningsutrymmet, vilket kan ränteuppräkning.ses som en
Fjärde stycket innehåller bestämmelser reavinst. Innebörden är attom

hälften reavinsten skall intäkt tjänst. Finnstas sparadav upp som av
utdelning hälften den del reavinstentas överstiger den sparadeav av som
utdelningen intäkt tjänst.upp som av

I femte stycket föreskrivs reglerna tillämpas efter detatt även att ett
företag fåmansföretag,upphört frågadock endast iatt aktiervara om som

övergångenägdes vid eller förvärvats med stöd dessa aktier vidt.ex.av
fondemission.

Sjätte innehållerstycket regler vissa andra värdepapper skallattom
likställas med aktier.

I sjunde stycket frånbehandlas undantag tillämpningen reglerna,ett av
nämligen det fallet någonvarken den skattskyldige elleratt honom
närstående verksam i företagetär i betydande omfattning. En skallperson
alltid verksam i betydande omfattning i företag hansettanses om
arbetsinsatser har betydelse för vinstgenereringen istor företaget. Till
denna kvalificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare ochgrupp av
andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och
ibland någonanställdaäven ledarbefattning räknas tillutan samma
kategori. Detta sådanagäller särskilt i fall där delägarna kan bedrivaanses

frågaverksamhet. Det behöver inte heltidsarbeteen gemensam ettvara om
måstearbetsinsatsen i relation till företagets omfattningutan och övrigases

omständigheter. En styrelsemedlem inte utför kontinuerligt arbete kansom
dock inte vidare kvalificerat verksam,utan han gjortäven enstakaanses om
insatser betydelse för skaffa viktig order tillstor t.ex. företaget.attav en
Som huvudregel beaktas endast verksamhet tioårsperio-under den senaste
den. Bestämmelserna i skall dock tillämpas arbetsinsat-momentet även när

i företaget upphört i fåmansföretagstället isker medsen annatmen
eller likartad verksamhet, eftersom det kunde bli möjligtsamma attannars

flytta verksamheten mellan olika företag och arbetsinkomsten i ettspara
Tioårsperiodenvilande företag. sådant frånräknas i fall först det vederbö-

randes verksamhet i det företaget upphört.senare
åttondeI stycket tvåfinns undantagsregler. Den första gäller vid

såvälbeskattning utdelning reavinster och sikte fall därav tarsom uttag
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någonutdelningi form eller reavinst inte innebär fördel. Som be-av
i avsnitt 20.7.2 fallet %handlats detta minst 30 avkastningenär om av

utomstående.tillfaller Det emellertid i vissa fall kompliceratkan attvara
avkastningen i form utdelning värdestegring fördelar sigutreda hur ochav

så åliggerRegeln därför utformatsdelägarna. har det den skatt-att
skyldige visa förutsättningarna för undantag föreligger. I enkeltatt att ett

%fall minst 30 aktierna under hela verksamhetstiddär bolagets har ägtsav
utomstående aktierna medför likaoch kan det enkelt konstaterasrätt,av
förutsättningar för undantag föreligger. Har aktierna olika tillrättatt

svårare,utdelning eljest olika bedömningen bli liksomeller karaktär kan
Ävenvinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev tidigaree.d. utfärdats.om

års förhållanden måste beaktas för hindra successiva utförsäljningar,att att
syftar till utdelningackumulerad eller reavinster efteratt ta utsom en

försäljning minoritetspost aktierna, leder till icke avseddaav en av
skatteförmåner. Om särskilda föreliggerskäl skall undantag inte göras.

sådanapåExempel särskilda skäl inbördes denkan avtal reglerarvara som
faktiska fördelningen korsvisaresultatet, äganden eller avtalav om

framhållasframtida förvärv. Det bevisskyldighetenbör ligger denatt
svårareskattskyldige och det ligger i sakens denna blir fullgöranatur att att

förhållandenakomplicerade är.mer
ÄvenDet andra undantaget endast beskattning reavinster. häravser av

ligger bevisbördan den skattskyldige och kravet har ytterligare skärpts
det skall vinsten inteuppenbart hänför sig till hans elleratt attgenom vara

närståendes arbetsinsats. Det ligger i sakens detta krav aldrig kannatur att
fråga sådanauppfyllt i företag just bygger arbetsinsats,vara om som en

måstekonsultföretag eller andra kunskapsföretag.s.k. I andra företagt.ex.
sammanvägning samtliga omständigheter. omständighetergörasen av som

fråntalar för helt eller delvis undantag tillämpningen de särskildaatt av
reglerna sker mångalöneuttag gjorts, företaget haftär att stora att
anställda substansvärden och goodwill finns i företaget. Närsamt att stora
sålunda verksamhetens och omfattning talar för undantag sker, kanart att

riktpunkt årinte högre belopp vad för varjeänatt motsvararen vara som
basbelopp hänförs till intäkt tjänst.20 av
Nionde stycket reglerar hos utdelningen reavinsten i förekom-ellervem

fall skall intäkt. Detmande skall den familjemedlem-tas upp som vara av
från sådan intäktbortsett har högst beskattningsbar inkomst,sommarna

endastvarvid dock medräknas dem variteller har verksamma iärsom
underårigaMedföretaget. familj makar och barn.avses

tionde stycketI regler innebörd företag inom koncernattges av en ses
enhet.som en

elfte framgår fåmansföretagstycket definitionen 35Av i §att av
ocksåKL skall användas vid tillämpningen1 detta Enmoment.a mom. av

tillämpningsområdetutvidgningviss skall dock detgöras sättet attav
närståendesjälvadelägare eller eller har varit verksammaärsom genom

företaget i omfattningi betydande betraktas Syftetägare. är attsom en
drivsföretag kanske tjugotal delägare, allagemensamt ettsom av som

24- RINK3
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i företaget, fåmansföretag.arbetar skall behandlas som

3 § 13 mom.
I föreskrivs fåravdrag enligt reglerna reaförlustmomentet görasatt om

kvarståendeför underskott förvärvskälla inom inkomstslagetnär en
näringsverksamhet frågaupphör. Denna har behandlats i avsnitt 9.4.3.

får åretAvdraget vid taxeringen år dåefter detgöras förvärvskällan
gången.taxerades för sista Den ocksåskattskyldige har efterrätt att eget

val dela avdraget detta två åren.och de därefter följandenärmastupp
Det märka förvärvskällaär inte kan haatt att upphört inteen anses om

tillgångarsamtliga försåltsantingen eller behandlats för privatuttagnasom
bruk. Att avdraget skall ske enligt ocksåreglerna för reaförlust innebär att

prövning skall verklig förlust föreliggergöras %endast 70en samtom att
fårunderskottet drasav av.

Rätt till avdrag frågaföreligger dock inte i näringsverksamhetom
utomlands.

I detta också frågansammanhang uppkommer motsvarighet tillom en
de nuvarande reglerna avdrag för förlust upphör vid konkurs.attom en
Beskattningsfrågorna obeståndssituationer sådanti har samband med
URF:s arbete fråga.inte har tagit dennaatt upp

3 § 14 mom.
Momentets första stycke 37 40nuvarande och §§ KL. Imotsvarar andra
stycket skattereduktion medges enligt UBL föratt underskott ianges
inkomstslaget kapital.

4 §

utgårFörsta och andra styckena eftersom avdrag för underskott skall ske
i påföljande årförvärvskälla och vinstdelningsskatten upphör.samma
Ändringen i tredje stycket redaktionell. Fjärde utgårär stycket följdsom en

upphävandet första stycket.av av

4 §a
utgårParagrafen eftersom lagen förlustavdrag upphävs.om

5§

Den indelningen inkomstslagi och upphävandet 4 § föranledernya av a
justeringar i första stycket.

utgårAndra stycket följd avrundningen slopas.attsom en av

6 § 1 mom.
Till första frånstycket överflyttas 53§ lmom. KL reglernaa om
skattskyldighet för utomlands bosatta fysiska för vinst vidpersoner
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Såvitt gällervissa värdepapper.fastigheter, bostadsrätt ochavyttring av
i 53 §ändringarjuridiska i motsvarandeutländska görs sompersoner c

KL.1 mom.

7 § 3 mom.
vadinnebär sammanfattningsvis följande gällerNuvarande regler pen-

SILskattskyldighet. Enligt 7 § 4 första stycketsionsstiftelses ärmom.
skattskyldig; skattskyldighetenpensionsstiftelse i TrL inskränktsom avses

SIL7 andra stycketinkomst fastighet. Enligt § 4omfattar endast mom.av
emellertid stiftelse7 § 6 femte stycket lag kanjämfört med sammamom.

skattskyldig. Detta inträffarförutsättningar bli oinskränktunder vissa om
inte bedrivaunder tid inte bedrivit eller kanstiftelsen längre väntas

tillgångar.avkastningen stiftelsensskäligenverksamhet motsvarar avsom
sådanmedför oinskränktstiftelsen lägger avkastning till kapitaletAtt

enligt 15 §stiftelsen kapitaletskattskyldighet endast har överskottom
TrL.

Vårt i framtidenförslag avseende pensionsstiftelser innebär dessaatt
skattskyldiga enligt 1990:000 avkastningsskattlagenkommer att vara om

inte enligt SIL. Pensionsstiftelser enligt TrL harpensionsmedel och
skattskyldigain i 7 § 3 bland de subjekt intedärför förts ärmom. som

enligt SIL.
avkastningsskatt pensionsmedel liksom i gällandeI lagen ärom nu-

specificerat tillskattskyldighetsregel begreppet pensionsstiftelse pen--
TrL. I IrL enligt 9 § pensionsstiftelse ensionsstiftelse enligt medavses

vår ändamåluteslutandearbetsgivare grundad stiftelse kursiveringav vars
utfästelse pension till eller arbetstagaresarbetstagareär att trygga om

efterlevande.
dessutomFör det fall stiftelse rörelsedrivande ochär tryggart.ex.en

pensionsstiftelsepensionsutfästelse den inte betrakta enligt denär att som
sådan såsom ocksådefinitionen. En stiftelse därförciterade skullenyss -

falla in under vanliga skattskyldighetsregler och beskattas förgäller i dag -
efter den bolagsskattesatsen.sina inkomster gängse

vårt förslagEnligt skatt avkastning pensionsmedel kommerom en
pensionsstiftelse skattskyldig för sin avkastning enligt lagenatt omvara
avkastningsskatt pensionsmedel detta huruvida denoch läggeroavsett

till kapitalet huruvidaavkastningen och den har överskott.oavsett
definierat sistnämndaskatteunderlaget i 3 § första stycket lagär som

nettointäkten kapital- och fastighetsförvaltning.av
innebär inledningsvis nämnda i 7 §Detta de bestämmelserna 4att mom.

skattskyldighet enligt SIL för pensionsstiftelseSIL inskränkt ochen omom
pensionsstiftelse har överskott kapitalet blir inaktuellaföljden att enav

framtiden. De särskilda pensionsstiftelses skattskyldigheti reglerna om
SIL därför upphävas.enligt bör

Vårt förslag beträffande pensionsstiftelser innebär sammanfattningsvis
också7 3 ändras det§ bör sätt nämnt, attatt mom. nu men

pensionsstiftelserna lyftas 7 § SIL, behandlarbör 4ut ur mom. som
skattskyldiga Vi inte funnit nödvändigtinskränkt subjekt. har dock det vara
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lagtextförslag avseende sistnämndaatt presentera lagrum, eftersom detta
i övrigt behandlas URF.av

7 § 11 mom.
Ändringen ändringen i 54 § KL.motsvarar

8 §

Ändringen föranleds 49 § KL upphävs.attav

9 § 2 mom.
Ändringen ändringen 50i § 2motsvarar KL.mom.

9a§

Ändringen följdär med grundbeloppatt och tilläggsbeloppsystemeten av
upphör. Bestämmelsen skatteplikt inträder förstatt underlagetnärom
uppgår till får100 kr ökad betydelse avrundningennär jfrslopas
kommentaren till 51 § KL.

10 § 1 mom.
Momentet innehåller skattesatserna för fysiska och dödsbon.personer
Skatten på förvärvsinkomst 20 % denär del den beskattningsbaraav
inkomsten överstiger 187 000 kr. eller den skattskyldige uppburitsom om-
vissa skattefria folkpensionsförmåner med belopp motsvarande minst 50 %

basbeloppet 170 600 kr. Skatten kapitalinkomst %av 30är av-—
inkomsten kapital.av

10 § 2 mom.
Momentet upphävs eftersom förgränsen skatt förvärvsinkomstuttag av
inte iär uttryckt basenheter.

10 § 3-6 mom.
Momenten upphävs eftersom med grundbelopp tilläggsbeloppsystemet och
inte längre skall användas.

11 § 1 mom.
Ändringen ändringen 52i §motsvarar 1 KL.mom.

14 §

Ändringen följdär bestämmelserna i 3 § flyttatsatt till 2 §en 1av mom.
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19 §

Paragrafen upphävs skäl 76 § KL.av samma som

24 § 1 mom.
Momentet nuvarande punkt 1 förstamotsvarar stycket anvisningarnaav
till 36 35§ § 2 tredje och fjärde styckena KL.samt mom.

I första stycket har tillagts från tillgångvärdeöverföringar tillatt en en
skall beaktas vid resultatberäkningen. sådanaEtt flertal situationerannan

såsom dåsärskilt erhållerreglerade,är aktieägare företrädesrätt tecknaatt
aktier, där regleringen har densorts här angivna innebörden. Församma

föreslåsvissa andra fall praktiska skäl regler innebär awikelseav som en
härifrån, exempelvis vid teckning konvertibla skuldebrev. Den härav
angivna regeln sikte situationer utanförtar det förutsedda regleradeoch
området och markerar vad gäller allmän princip. Den praxissom som som
finns i det nuvarande inkomstslaget rörelse, avseende beräkning av
reaförluster vid försäljning organisationsaktier efter det olika slagsattav

från såldaöverföringar skett det bolaget kan vägledande för regelnsvara
tillämpning.

I andra stycket har huvudprinciperna för beräkningangetts vinst ochav
frågaförlust i skulder och andra förpliktelser.om

24 § 2 mom.
förstaI stycket vad skall frågaavyttring. Dennaanges som anses som en

har behandlats i avsnitt 15.3. I gällande har avyttring givitsrätt viden
innebörd, denoch föreslagna innebärregeln i huvudsak bara markeringen

redan gällande Syfteträtt. klarhetär skall föreliggaav att att avytt-om
ringsbegreppet inkluderar sådana då överlåtsfalläven egendom inte utan
istället definitivt upphör existera. Som exempel fallatt där oklarhetett
råder avyttring kan föreligga enligt gällande kanrättom en näranses anges
aktie blir definitivt värdelös gåttupplösning bolag i konkurs.genom av som

sammanhangetI kan vårt förslag innehåller någonnämnas inteatt
motsvarighet till nuvarande specialreglering rörande beskattningen av
blankningsaffärer i punkt 2 femteb stycket anvisningarna till 36 § KL.av

utlåningenInnebörden härav blir återställandetochatt egendomen iav
RÅenlighet tidigaremed praxis 1965 ref 19 är köp ochatt ettse som

RÅförsäljning i beskattningshänseende ocksåjämför 1987 ref 119.en
stycketAndra nuvarande punkt 7motsvarar anvisningarna till 35 §av

KL.
tredje stycketI bestämmelser konvertering och liknande för vissages om

finansiella instrument. Innebörden vid förvärvär aktier elleratt av annan
egendom lösen med stöd optioner, leverans enligt terminskon-genom av
trakt, utnyttjande teckningsrätter, delrätter eller teckningsoptioner ochav
konvertering konvertibla skuldebrev eller konvertibla vinstandelsbevisav
eller liknande transaktioner skall avyttring optionen haetc.en av anses
skett lösen årsker efteretc. än utställandet instrumentet.ettom mer av
Sker lösen och årmotsvarande inom efter utställandet skjuts beskatt-ett
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ningen vinst till dess de nyförvärvade värdepapperen avyttras.av en upp
frågorDessa har behandlats i avsnitt 20.4.2.1.

angående förhållandekonvertering förändring iRegeln innebärm.m. en
För optioner,till gällande närvarande utlöser lösen grundrätt. av

konverteringutnyttjande teckningsrätter eller teckningsoptioner,av av
liknande inte reavinstbeskattning.konvertibla skuldebrev och

påpekasI sammanhanget kan optionsaffär avslutas med s.k.näratt en
åtföljande såkvittning och stängning med kontantavräkning anses en

optionen ske. Avyttring förvärvad optionavyttring utlöserav av en
reavinstbeskattning aktie.avyttringsättsamma som av

stycketfjärde delningsprincipen vidI klarläggs den s.k. skall användasatt
reavinstbeskattningen. Detta innebär ändring jämfört med nuvarandeen

överlåtelser Fråganför fastigheter. i avsnitträttsläge har behandlatsav
15.5.

överlåtelseDelningsprincipen innebär civilrättsligt endastävenatt om en
överlåtelsenvid beskattningenföreligger skall behandlas avyttringsom en

gåva överlåtelsen gåvodel.har Vid resultatberäkningen föroch nären en
från frånräknas så överlåtarensavyttringen vederlaget delskall storen av

avdragsgilla anskaffningskostnader o.d. mellankvotenmotsvararsom
överlåtelsen.egendomensvederlaget och marknadsvärde vid

överlåtelsenEn förutsättning för delningsprincipens tillämpning är att
gåvodel gåvoavsikt.innefattar vilket förutsätter Om vederlageten en

gåvoavsiktunderstiger marknadsvärdet detta presumtion förär atten en
föreligger.

Vederlagets och egendomens marknadsvärde enligtskall beräknas
i rättspraxis tillämpade Förmetoder. exempelvis fastigheter innebärgängse

% utgångspunkt133 taxeringsvärdet bildadetta kan för bedömning-att av
utredning föreligger.inteom annanen,

24 3§ mom.
Momentet behandlar reaförluster och klargör avdrag medges först näratt
förlusten definitiv avdrag inte medges för verkligaär samt att änannat
förluster. Detta har behandlats i 15.6.avsnitt

för reaförlustAvdrag medges enligt gällande endast förlustenrätt när
blivit definitiv avyttring. I lagtexten markeras detta särskilt medgenom

då överlåtits.de fall egendomentanke inte En förutsättning för avdrag
därvid förlusten definitiv, slutgiltigtdvs. egendomen skall haär äratt

frångått så någondet inte föreligger beaktansvärd möjlighetägaren att att
erhållas återytterligare ersättning skall eller egendomen skallattsenare

värde för Exempelvis det inte avsikten avdrag för förlustägaren. är att
skall medges i omfattning för närvarande grundstörre än attav
egendomen förlorats stöld Intee.d. heller skada egendomen skallgenom

definitivtbehandlas avhändande egendomen eller del denna.ettsom av av
Skadeersättning skall därför hittills enligt gällande i stället beaktasrättsom
vid resultatberäkningen vid Erhållsegendomens avyttring.senare senare
ytterligare ersättning denna skattepliktig enligt 3 § 1är mom.

Vidare skall beaktas avdrag för förlust enligt gällande endastatt rätt
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avdragfall därgrund. Som exempelförlusten harmedges onerös ettom
RÅ 1985 204 därAadetta skäl kanför reaförlust nämnasvägrats enav

ansågs avdragsgillöverlåtelse ickeskuldebrevvidförlust ett vara enav
utlåningen till godmed beaktande skettpersonlig levnadskostnad att enav

ingen säkerhetmed förvärvsverksamhet ochsamband attvän utan
betingats.

betydelse vid försäljningardefinitiv förlust harBestämmelsen ävenom
framtida händelse. Detköpeskillingen gjorts beroendedeldär viss avav

dengrunda sigresultatberäkningen omedelbart bara kanfaktum att
förlust föreliggaköpeskillingsdelen innebär inte kankända att omen anses

föreliggerEn förlustKöpeskilling omkostnadsbeloppet.denna lägreär än
mån inteköpeskillingenden och det klart den totalaendast i när är att

överstiga omkostnadsbeloppet.kommer att
förlustenför reaförlust förutsätterRegeln avdragsrätt ärattattom

§i 24innefattar hänsynstagande det slagdefinitiv, även angesav som
värdenedgången såld tillgång berorinnebär i de fall1 att ensommom.,

förts egendom, skall detta beaktasdel värdet överatt av annanen
beräkningen reaförlusten.vid av

föreliggaverklig förlust skallI andra stycket har reglerna attom en
ocksåföreskrivs nämligen vid beräkningenytterligare. Därspecificerats att

överlåtaren fått någon förmån rättighet saknarbeaktas ellerskall om som
typisktsärskilt värde för Ettegentligt marknadsvärde har honom.ettmen

detta i avsnitt 19.5.8, säljarenexempel berörtsär, att ensom av
erhållerfastighet eller bostadsrätt hyresrätt.en en

24 § 4 mom.
beskattningstidpunkten för reavinster och reaförluster,Momentet reglerar

vilket behandlats i avsnitt 15.7.har
stycket inträdaI första skattskyldighet för reavinster skall närattanges

dåförståsMed avyttringstidpunkt tidpunktenegendomen avyttras.
jämförligbindande avtal träffas försäljning, därmedbyte ellerom

överlåtelse. tidpunktenVid andra slags egendomsavhändelser bestäms
då avhändelsen blir definitiv. Uppkommermotsvarande till den dagsätt

avyttringen inträder vidavdragsgill förlust till följd avdragsrätten sammaav
Exempelvisfall avyttringar inte medföra beskattning.tidpunkt. I vissa skall

Någonvissa aktiebyten. skattskyldighetenligt 27 § 6 viddettagäller mom.
fall.givetvis inte i dessainträder

gång för hela reavinsten vid avyttringen.skattskyldighet inträder en
förutsättning härför reavinstenenligt gällande dockLiksom rätt är atten

tidpunkt. Dentillräcklig vid denna regelberäknas med säkerhetkan som
för särskilt falli praxis tilläggsköpeskilling ochutbildats s.k. ettsomom

andra stycket.KL införs ii 4 anvisningarna till 41 §kodiñerats punkt a av
köpeskillinggällande tillkommande beskattasEnligt den regeln skall den

år då lyftning. I föreslagna regeln hardet beloppet blir tillgängligt för den
år då Förändringenändrats till det storlek blir känd.detta beloppets

betydelse förmotiveras dels betalningen inte längre skall haattav
då för den uppskjutnatidpunkten för beskattning reavinster, dels skäletav
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beskattningen, intäktens storlekatt okänd, innebärär det materielltäratt
riktigt beskattning år dåsker för detatt osäkerheten Erhållsupphört.

frånbetalning köparen dettautgör presumtion för köpeskillingenatten
åtminstone till detta belopp möjlig beloppsbestämma.är attupp

Även i andra situationer den beskrivsän i regeln kan osäkerhetensom
resultatet såavyttring så uppskjutandeom stor beskat-av en ettvara av

tningen hela eller delar påkallat.resultatet Exempelvisär gäller dettaav av
vid transaktioner där kostnaden för den avyttrade egendomen beroendeär

anskaffning inteännu skett.av en som
Då skattskyldighet inträder vid avyttringen kommer gränsdragningen

mellan bindande avtal avyttring och avtal framtida tillrätt köp ellerom om
försäljning optionsavtal ökad betydelse. Enatt avyttring till följd ettav
optionsavtal föreligger först när till köprätten eller försäljning av
underliggande egendom utnyttjas. Förslaget någoninnebär inte förändring

den gränsdragning mellan försäljningsavtal ochav optionsavtal som
utformats i rättspraxis. fårDet fortsättningsvisäven ankomma
rättsbildningen i praxis bestämma avyttringstidpunktenatt i särskilda
situationer.

Den särskilda regeln i punkt 4 anvisningarna till 41 KL§a av attom
skattskyldighet för vissa avyttringar inträder vid utflyttning blir obehövlig
då enligt den föreslagna regeln skattskyldighet alltid inträder vid avytt-
ringstidpunkten. Med avseende tillämpliga beskattningsregler inträder
skattskyldigheten alltid vid avyttringstidpunkten, vinsten heltoavsett om

sådanaeller delvis orsaker diskuterats skall till beskattningav som tasovan
vid taxering årför avyttringsâret.ett änen senare

I tredje-sjätte styckena regleras beskattningstidpunkten för utställaren
optioner och för terminskontrakt. I tredje ocksåav stycket reglerges om

hur premium påverkaskallmottaget beskattningen utställarennär av en
påoption åtagandegrund sitt köper eller säljer aktier ellerav annan

egendom. frågorDessa har behandlats i avsnitten 20.5.5.2 20.6.3.3.och
Definitionen standardiserade optioner och terminskontraktav motsvarar
i huvudsak nuvarande punkt 7 anvisningarna till 36 § KL. Begreppetav
marknadsnotering kommenteras i specialmotiveringen till 27 § 1 mom.

24 § 5 mom.
Momentet nuvarande 3motsvarar punkt anvisningarna till 35 KL.§av

25 § l mom.
Momentet nuvarandemotsvarar punkt 2 anvisningarna till 35 § KL. Iav
första stycket har dock gjorts tillägg i anledningett främst reavinst-attav
beräkningen för bostad jordbruk skall ske bostadenseparat trots att
ingår i lantbruksenheten. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 19.7.3.
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25 § 2 mom.
Momentet nuvarande 4 anvisningarna 35 KL.punkt till §motsvarar av

25 § 3 mom.
Momentet nuvarande anvisningarna 35punkt 1 till §motsvarar samtav

2 första anvisningarna 36punkt stycket till § KL. Här reglerasa av numera
både vederlagenhur och omkostnadsbeloppen skall behandlas nar

ingår överlåtelse.inventarier i en

25 § 4 mom.
Momentet nuvarande punkt 2 andra tredjeoch styckenamotsvarar a av
anvisningarna till 36 § KL.

angåendeDe nuvarande reglerna vissa förbåttringskostnader är
tvåöverförda med materiella ändringar. För det första skall vårdehöjande

reparationer årenbeaktas endast de har nedlagts de fem föresenasteom
uppgå år.avyttringen och dessutom skall de till minst 5 000 kr. Förper

kostnader till- eller ombyggnad gäller inte den tidsmässigasom avser ny-,
föreslås,begränsningen. För det andra bakgrund den avskattningmot av

övergårskeskall nåringsfastighet tillnär bli privatbostad, detatt attsom en
avskattade Någotbeloppet skall räknas förbättringskostnad. lagförslagsom

avskattningen har inte varförutarbetats, hänvisningen ofullständig.ärom

25 § 5 mom.
Momentet nuvarande punkt 2 fjärde stycket anvisningarnamotsvarar a av
till 36 KL.§

§25 6 mom.
Momentet nuvarande punkt 2 trettonde-artonde styckenamotsvarar a av
anvisningarna till 36 § KL.

25 § 7 mom.
Momentet nuvarande punkt 2 nittonde anvisningar-stycketmotsvarar a av

KL.36 §tillna

25 § 8 mom.
Momentet nuvarande bestämmelse i 11 § lagenmotsvarar uppskovom

beskattning realisationsvinst.med I det skall inga uppskovsystemetav nya
Imedges. finns regel enligt vilken tidigare medgivnamomentet uppskoven

Någonminskaskall omkostnadsbeloppet. uppräkning uppskovsbeloppenav
for framtidenskall inte ske vid tillämpning punkt 5änannat av av

övergångsbestämmelserna.
Även övergångskaraktär,bestämmelsen är har den tagits in iom av
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lagen, eftersom den kommer långbehöva tillämpas under tid.att

25 § 9 mom.
innehållerMomentet reglerna schablonberäknat omkostnadsbelopp.om

Detta har behandlats i avsnitten 19.5.1-19.5.6.
Det sådanaskattetaket privatbostädermest gynnsamma avser som

dessutom den skattskyldigesär bostad. Vad privatbo-permanenta ärsom
stad i 5 § KL. Begreppet privatbostad vidare begreppetär änanges
permanentbostad. sistnämnda begrepp beskrivs i förevarandenärmare
moment.

Normalt torde någradet inte förenat svårighetermed större attvara
fastighetavgöra avyttrad utgjort den skattskyldigesom en permanenta

Utgångspunktenbostad. bör mantalsskrivningen, varmedvara avses en
sådan.riktig Detta problem förekommer redan i dag varför ledning kan

frånhämtas såvälnuvarande praxis i folkbokföringsmål.skatte- Detsom
den skattskyldigeär skall visa han varit bosatt fastigheten iattsom

fråga. Har besättningen under minst årende fem förevarat tre senasteav
avyttringen fastighetenräknas alltid permanentbostad.som

påKravet bosättning har ytterligare konsekvens. För detatten
förmånligaste skattetaket skall användas vid måstedelavyttringt.ex. en

frågabostaden i försåldaligga den delen.
Även årtidkortare än skall kunna godtas. Lägsta årtre tid dockär ett

och tvåhär har föreslagits fårFör sådanadet förstaspärrar. i fall inte
heller innehavstiden bosättning där år.längreutan Meningenän ettvara

någoninteär skall kunna förvandla fritidsfastighetatt tillen permanent-
bostad alltför hastigt. För det andra skall i dessa korttidsfall marknads-ett
mässigt vederlag ha erlagts. Denna siktespärr dels fall där förvärvettar
skett exempelvis i kommunal förköpskö, fråndels överföringar i förstaen

närstående.hand De bedömningar marknadsvärdet fårskall skeom som
göras vidsätt tillämpningen de reglernasamma som av nya om

fång.blandade spörsmålDetta har behandlats i avsnitt 15.5.
Ett undantag har gjorts för förvärv ellertestamentegenom arv,

bodelning med anledning makes död. Vad gäller livstidsbodelningarav
torde inte särskilda skäl för utgåtalar frånkunnaman, om annat, att
makar vid skilsmässa till godtagbara värdensett legat tillatt grund fören
fördelningen.

Om privatbostad inte kan hänföras till kategorin permanentbostaden
gäller skattetak enligt vilket fårett omkostnadsbeloppet bestämmas till
40 % vederlaget. Det bör i påpekas,tydlighetens intresse detav näratt
talas vederlag i detta därmed givetvis detsammaom moment iavses som
de tidigare Således skallmomenten. ersättning för inventarier intet.ex.
medräknas i vederlaget 25 § 3 framgårmom.. Som sista stycket skallav

frågai näringsfastighet reparations-,även skogs- och substansminsk-om
ningsavdrag beaktas. Detta har behandlats i avsnitt 19.6.
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26 § 1 mom.
sjätteochförsta, femte35 3nuvarande §Momentet motsvarar a mom.

vinstbe-förfallande skalandenskettDen ändringen harKL. attstyckena
utgå.fåtttvångsförsäljningar, harvissaregeln förliksomräkningen,

26 § 2 mom.
Utöverreavinstberäkningen.vidden s.k.behandlarMomentet genomsynen

följande19.5.7 kanredovisats i avsnitt nämnas.vad som
överlåtarensgällerförändringar vadvinstberäkningen skall ävenVid

således skeavstämning skallEnföreningsförmögenheten beaktas.iandel
såväl avyttringenförhållandena förvärvetvidtillmed hänsyn avsom

skall medföreningsförmögenhetenBeräkningen ettbostadsrätten. av
tolftei 4 §Bestämmelsernavanliga regler.enlighet mediskeundantag

Därvidförebild.tjänakanförmögenhetsskattstatliglagenstycket somom
beräkningenI princip skallvärde inte medräknas.fastighetensdockskall

överlåtelsetillfället. Om inteförhållandena vid förvärvs-efterske resp.
såsom vidgodta,föreligger kunnaomständigheter börsärskilda man

för detföreliggerdet bokslut senasteförmögenhetstaxeringen, som
beskattningsår.juli under aktuellträkenskapsår före den 1avslutatssom
fråga vissaikompletterande regelkräverDen omengenomsynennya
5 i detfråga 26 §behandlas undernybyggnadskostnader. Denna mom.

följande.

26 § 3 mom.
styckenaandra tredje8 ochnuvarande punktMomentet avmotsvarar

tillanvisningarna2 andra stycket35 § punkttillanvisningarna samt avc
36 KL.§

bestämmelsernaskallpå genomsynsregelnbeskrivnadenMed tanke nyss
mån i dende inte inrymsidenreparationsfond bara tillämpasinre nyaom

regeln.

426 § mom.
anvisningarnastycket2 förstanuvarande punktMomentet motsvarar avc

KL.36 §till

526 § mom.
tredje-sjätte styckena2nuvarande punktMomentet avmotsvarar c

Ändringar 19.5.7avsnittbehandlats iKL. hartill 36 §anvisningarna som-
förbättringskostnader.beaktandei regleringenskett avom-

fråni bortsetti dessa delarBestämmelserna överensstämmer stort sett-
motsvarighetEtt undantagnuvarande regler.medundantag avser entre -

Värdehöjande25 §bestämmelsen i 4nämndatill den repara-mom.nyss
uppgåråren tillochde femde har nedlagtsbarationer beaktas senasteom

regelnDenkapitaltillskotten.undantaget5 000 kr. Det andra rörminst nya
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dessagör bestämmelseratt kanom upphävas.genomsyn
Även det tredje undantaget hänger med Somgenomsynsregeln.samman
konsekvens skall beakta förändringar överlâtarensen att iav andel iman

föreningsförmögenheten bör vid vinstberäkningen överlåtare fåävenen
tillgodoräkna sig sådanasin andel kostnader för till- och ombyggnadav ny-,

föreningsfastigheten. En regelsom dettaavser har tagits i fjärdeom
stycket.

26 § 6 mom.
Momentet nuvarande punkt 2motsvarar nionde stycket anvisningarnac av
till 36 § KL.

26 § 7 mom.
Momentet regeln i 25 § 9att schablonmässiganger beräkningmom. om

omkostnadsbelopp också frågagäller iav bostadsrätter. Som beskrivitsom
i avsnitt 19.5.7 skall emellertid taket för bostadsrätter bestämmas medäven
beaktande bostadsrättens andel låni föreningens vidav avyttringstillfället.

27 § 1 mom.
Momentet reglerar vilka värdepapper skall reavinstbeskattas enligtsom
portföljmetoden beskrivitsnärmare i avsnitt 20.5. Densom omfattar
huvuddelen de marknadsnoterade värdepapper inteav är räntebäran-som
de. Hit ocksåhör konvertibla skuldebrev i dag beskattas enligtsom
aktievinstreglerna, vidare avsnitt 20.4.1.se

Samma värdepappertyp inte är marknadsnoteradeav kommer docksom
normalt beskattas enligtatt genomsnittsmetoden regleras i 28 Vissasom
inkomster beskattas enligt 35 § l 1 och 4som nu KL kommermom. mom.
också ingå bland dematt skall beskattas enligt portföljmetodensom resp.
genomsnittsmetoden, vissa ersättningart.ex. i samband med optionsaffärer.

Det bör portföljmetodennoteras att genomsnittsmetoden gäller förresp.
de uppräknade värdepappersslagen detoavsett gäller svenska ellerom
utländska värdepapper. Beträffande utländska räntebärande värdepapper
och skulder specialmotiveringen till 30 § 31 § 2se resp. mom.

I första stycket räknas de värdepappersslag enligt praxis ochupp som nu
enligt uttryckligt lagstadgande omfattas reavinstbeskattningen. Detav anges

beträffande deatt de uppräknade finansiella instrumentenav ärsom
marknadsnoterade,skallportföljmetodenanvändasvidreavinstberäkningen.
Definitionen vad med marknadsnoterad finnsav isom 24 § 4avses mom.
femte stycket och anknyter till den definition återfinnsi dag i punktsom
5 anvisningarna till 3 och 4 §§ lagen 1947:577av statlig förmögen-om
hetsskatt. En skillnad förhållandei till definitionen i nämnda lag detär att
här noteringen skallatt allmäntanges tillgänglig. Anledningen tillvara
detta noteringarär hos privataatt kreditinstitut skall räknas mark-som
nadsnotering likaväl notering Stockholms fondbörssom t.ex. men-både skattskyldiga och taxeringsmyndigheterna måste kunna del av
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för portföljmetoden skall kunna användas.noteringarna att
stycketandraI stadgas andra finansiella instrument deäven änatt som

förstai stycket omfattas portföljmetoden instrumenteträknas upp av om
till sin konstruktion och verkningssätt liknar de Stadgandetuppräknade.
innebär presumtion för nykonstruerat instrument skall beskattasatt etten

någotportföljmetoden detenligt eller underliggande instrument ärom
föremål för marknadsnotering. Vid bedömning instrument skallettom

liknande till sin konstruktion och verkningssätt kan vägast.ex.anses vara
beståndsdelar någrai sina olikain det identiskt med deärom av upp-

räknade instrumenten. Det ligger i sakens kravnatur att stora
måste upprätthållasförutsebarhet vid den analogitolkningtyp av som

påbjuds detta stadgande.genom
finansiellaBegreppet instrument för skattelagstiftningen. Detär ärnytt

från den terminologihämtat används värdepappersmarknadskom-som av
mitten Fi 1987:03. Med finansiella instrument alla typeravses av

lånarförekommervärdepapper företagen ochnär statensom upp pengar
Ävenfår frånövrigteller i tillskott allmänheten. aktier i framtidenom

kommer finnas i värdepapperslöst omfattas de begreppetatt ett system, av
Ävenfinansiellt instrument. instrumentandra inte har omedelbarsom

riskkapitalförsörjningskaraktär, optioner, omfattas Detbegreppet.t.ex. av
bör obligationer ocksåoch andra instrumenträntebärandenoteras att t.ex.
omfattas begreppet dessa omfattas inte denna paragraf.av men av

tredje stycket någotI sägs instrument visst bolagatt ettom som avser
skall beskattas enligt portföljmetoden, skall i princip alla andra instrument

bolag beskattas enligt portföljmetoden. Marknadsnote-som avser samma
ring instrument kan smitta andra instrumentett sägas som avser

bolag. Om B-aktierna i bolag marknadsnoterade, skallt.ex. ärettsamma
A-aktierna beskattas enligt portföljmetoden;även detsamma gäller optioner

aktier i det aktuella bolaget, sig optionerna marknadsno-ärsom avser vare
eller inte.terade

I fjärde stycket frånundantagen tillämpning portföljmetoden,anges av
nämligen andelar i allemansfonder och s.k. avkastningsfonder, aktier m.m.

fåmansföretag därmed företagi och likställda värdepappersamt som
år.förvärvats och under För fond skall behandlasavyttrats attsamma en

avkastningsfond innehavetkrävs skuldebrev varaktigt överstigerattsom av
fjärdedel.en

fråga år,instrument köpsI och under s.k.avyttrasom som samma
korttidsaffärer, skall i genomsnittsmetodenstället normalt användas. Här

någoninte viss minsta tid för innehavet;gäller det skall dock inte ha varat
årsskifte. åretsDet innebär aktie köps sista dagöver ochett att om en

året därpå,dagensäljs första skall beskattning ske enligt portföljmetoden,
året åraktie köps i början och säljs i slutet skallmen om en av av samma

Frånbeskattning ske enligt frångenomsnittsmetoden. detta undantag
portföljmetoden gäller i sin undantag.tur ett

såltsOm värdepapper har köpts eller med stöd värdepapperett ettav
ocksåredan finns i portföljen, skall detta värdepapper beskattas enligtsom

portföljmetoden förvärvasdet ochäven underavyttrasom samma
beskattningsår. Detta gäller innehavaren köpoption, vilkennärt.ex. av en
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årets ingång,fanns portföljen vid för aktiei använder den köpaatt en som
sedan omedelbart säljs. Denna aktieförsäljning skall beskattas enligt

frånportföljmetoden, eftersom anskaffningsvärdet delvis anskaff-härrör
ningsvärdet Detsammaför optionen. gäller försäljning teckningsrättav en

förvärvats med stöd moderaktie sedan tidigare ligger isom av en som
portföljen. Detta i avsnitt 20.5.5. Se specialmotive-har behandlats även
ringen till 24 2 beträffande tidpunkten§ och 4 för skattskyldighetensmom.
inträde.

27 § 2 mom.
Grundreglerna för beräkning anskaffningsvärde enligt portföljmetodenav

gårfinns i detta där det hur det till beskatt-bestämmamoment attanges
ningsårets avdragskvot för den skattskyldige. Det för portfölj-utmärkande

någonmetoden avyttring inte föranledervärdepapperär att ettav
anskaffningsförhållandenavinstberäkning grundar sig förenbart detsom

utgår frånIaktuella värdepapperet. stället försäljningspriset för detman
sålda instrumentet skattar den prisoch andel detta utgjorde denav av som

årets ingång.genomsnittliga vinsten portföljen vidhela När avgörman
vilka värdepapper vilka ligger ihar och kvar portföljenavyttratssom som

åretsvid skall avyttringsdagen Detslut, bestämmande. innebär attvara om
sålt.bindande försäljningavtal har värdepapperupprättats ettom anses

får frånAvdragskvoten bestämmer hur belopp drasstort som av
återstårförsäljningsintäkten. Det skall vinst.tassom upp som

Avdragskvoten kan uttryckas antingen direkti eller detprocent som
decimalbråk erhåller anskaffningsvärdet divideras med portföljvär-närman
det.

27 § 3 mom.
I finnsdetta regel avdragskvoten inte blikangörmoment atten som

fårnegativ. Där inteavdrag hela anskaff-sägs störreatt göras än att
anspråkningsvärdet förbrukas i för avdrag. Om avdrag skulleatt tasgenom

medges med avdragskvoten anskaffningsvärdehur mycketoavsett som
återstår kunde teoretiskt negativt anskaffningsvärde uppkomma vidsett ett
årets sådant tillåtet året därpåOmslut. skulle skulleett störreettvara

föreslåsförsäljningsintäktenbelopp hela vinst. I ställetän tas upp som
får därpåanskaffningsvärdet årethögst hela dras För försäljningaratt av.

försäljningsintäktenskall hela vinst, eftersom avdragskvotentas upp som
anskaffningsvärdetblir noll noll kr.när är

27 § 4 mom.
återståendeI finns regeln särskilt avdrag vid förlustettmomentet om

portfölj. sikteRegeln den situationen den portfölj kvartar äratt som
åretsvid avdragslut skulle ha gjorts enligt huvudregeln skulle haom- -

förlust,uppvisat dvs. anskaffningsvärdet överstigitskulle ha portföljvär-en
det.
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fårsådanaI fall avdrag det följer huvudre-större göras änett som av
tvåutvidgade båda fårgeln. Den avdragsrätten kan uttryckas sätt -

praktiska effekt. Det hela försäljningsintäk-är sägeratt attsamma ena man
får utgåendeintedras dock det anskaffningsvärdet bliränten attav, mer

utgåendelika det Detmed portföljvärdet. andra uttrycka dettasättet att
så får utgåendeavdrag anskaffningsvärde blirär säga görasattatt stort att

utgående fårlika med portföljvärde, dock inte belopp helastörre än
försäljningsintäkten dras av.

27 § 5 mom.
framgår någon sådanaAv bestämmelserna värdepapperägeratt om som

i för sig omfattas någonoch reglerna för portföljmetodenav men
såavdragskvot inte har fastställas,kunnat skall metoden inte tillämpas utan

då i stället genomsnittsmetoden någongäller i 28 Detta gäller närt.ex.
vid inflyttning till Sverige blir skattskyldig här först bit in beskatt-en
ningsåret och säljer hit medförda inflyttningsåret.aktier under

27 § 6 mom.
I 6 regleras strukturrationaliseringsfallen. Nuvarande i 35 §reglermom.
3 tredje KL innebär frågastycket regeringen i äldre aktierattmom. om

frånkan medge hel delvis befrielseeller reavinstskatt vid strukturrationali-
Vårt övergångsering. förslag innebär till uppskovsförfarande inometten
för den ordinarie taxeringen. När byte aktier godtasettramen ettav som

strukturrationaliseringsfall blir konsekvensen själva intebytet utlöseratt
någon beskattning. I något ytterligare anskaffningsvär-momentet attanges

fårde inte tillläggas portföljens anskaffningsvärde. Eftersom förfarandet
innebär uppskov med beskattningen tills den förvärvadeett aktien avyttras,
skall anskaffningsvärdet påverkasför portföljen bara anskaffningsvärdetav
för den ursprungliga aktien.

Beträffande fåmansbolagaktier i gäller särskilda regler för struktur-
sådanarationaliseringsfallen. Eftersom aktier inte skall beskattas enligt

portföljmetoden blir dessa inte aktuella, jämför 28 § 5 mom.
ocksåFörslaget omfattar bara aktier inteoch konvertibla skuldebrev

kapitalvinstkommittén föreslog.som

27 7§ mom.
I regleras den situationen den skattskyldige inte längre harmomentet att
några finansiella instrument kvar i portföljen har outnyttjatettmen
anskaffningsvärde.

portföljenInom sker automatisk kvittning vinstermellan ochen
förluster de olika värdepapperen. Om den skattskyldige inte längre

några sådanainnehar ingår måstevärdepapper där, emellertidsom en
slutavräkning Dennaske. situation kan uppkomma den skattskyldigenär
sålt instrumenten ifrågavarandealla eller dessa förfallit bolagattgenom
gått i konkurs och kvarståen-upplösts eller optioner Eventuelltlöptatt ut.
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då fårde anskaffningsvärde reaförlust enligtoch drasanses som en av
fårbestämmelserna i 3 § 2 vilket innebär %avdrag med 70skeattmom.,

kvarstående anskaffningsvärde.av
ocksåDet reaförlusterkan uppkommer avdragskvotennämnas att om

får % framgårAtt avdrag ske med 70 dessa förlusterär större än av av
3 § 2 mom.

Någon möjlighet anskaffningsvärde inom för portföljme-att spara ramen
slutsåld,toden, portföljen har inte införts.när är

27 8§ mom.
I fallregleras där finansiellt instrument upphörmomentet ett att vara

då åretsmarknadsnoterat. Det skall lyftas portföljen vid slut.ur
Anskaffningsvärdet fåttför portföljen minskas med det värde skulle hasom

såltsräknas omkostnadsbelopp instrumentet hade sista dagen detsom om
fårnoterades. Detta värde sedan följa instrumentet det skall beskattasnär

enligt genomsnittsmetoden.

27 § 9 mom.
I regleras vilket anskaffningsvärde tillgodo-skallmomentet mottagaren
räkna sig vilket anskaffningsvärde gåvoroch givaren skall räkna vid ochav

överlåtelser. gåva,andra benefika Det gäller bodelning, och testamente.arv
fårMottagaren tillgodoräkna sig det anskaffningsvärde den tidigaresom

fåttskulle ha draägaren han hade värdepappret tillavyttratav om
överlåtelsedagen.marknadsvärdet Det innebär enligt huvudregeln att

får det anskaffningsvärdeöverta marknadsvärdetmottagaren utgörssom av
överlåtelsedagen multiplicerat med givarens avdragskvot för det aktuella

året. Dessutom skall dock 3-5, såsomalla regler i 7 8och tillämpas,mom.
fårhela anskaffningsvärdet inte förbrukas. Dessaän regleratt kanmer

belopp åretgöra detän kan beräknas med den föratt ett annat som
fårgällande avdragskvoten fårOm ytterligareövertas. avdrag ellergöras

fått såltlägre belopp skulle ha dras givaren iett stället hadeom ettav om
bortskänkt värdepapper kan i vissa fall tvingas räkna justeradutman en

fåavdragskvot för reda gåvotagarehur anskaffningsvärdeatt stort en
tillgodoräkna såskall sig. Det fårkan ytterligare avdragt.ex. attvara

enligt 4 Detta särskilda avdraggöras skall proportioneras allautmom.
överlåtelser året.under

Beträffande gåvofallentillämpningen 7 i kan sägas attav mom.
%kvotering till 70 reaförlustavdraget skall innan anskaffningsvär-görasav

förs såde till Om inteöver skulle fallet kunde helamottagaren. vara
reaförlusten räddas någon närståendeskvittasatt motgenom
vinstportfölj.

underförståttDet den tidigareär skall minska anskaff-att ägaren
ningsvärdet sin portfölj med fårbelopp mottagarensamma som
tillgodoräkna sig anskaffningsvärde. gåvo-Detta igäller och bodel-som
ningsfallen givetvis inte i och testamentsfallen. I de sistnämndamen arvs-
fallen i stället fördelninggörs mellan och övrigamottagaren arvtagareen
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Är fråga partiellt arvskiftedet gäller dockoch testamentstagare. ettom
gåva.viddetsamma som

28 § 1 mom.
vilka finansiella instrument genomsnittsmetodenI detta moment anges

tillämpas.skall
metoden omfattar samtliga finansiella instrument förInnebörden är att

särskilda regler gäller enligt i 27 § portföljmetoden ellervilka inte
vissa fordringar. Skulder finansiella29-30 §§ inte instrument hosutgör

låntagaren. Det därför inte särskilthar de inte omfattasnämnts att av
genomsnittsmetoden.

2.8 § 2 mom.
I finns grundregeln för beräkning anskaffningsvärden enligtmomentet av
genomsnittsmetoden. Regeln i huvudsak denmedöverensstämmer
nuvarande genomsnittsmetoden för äldre aktier enligt 2punkt b andra

anvisningarnastycket till 36 § KL. En skillnad gällandegentemotav nu
dock för vadregler skall slagsär gränsen utgöraatt som anses samma

instrument dras enligt den lydelsen se avsnitt 20.4.1.snävare nya
erhållits gåvaOm aktie i vissa fall anskaff-skall dett.ex. en genom

fârningsvärde tillgodoräkna sig, enligt portfölj-beräknasmottagarensom
sålunda27 §metoden, 9 De beräknade värdet kan därefter i vissase mom.

ingå ifall genomsnittsberäkning hos mottagaren.
Detsamma gäller värdepapper upphör marknadsnoteratnär ett att vara

därföroch skall beskattas enligt genomsnittsmetoden, jämför 27 § 5 mom.

28 § 3 mom.
innehållerMomentet kompletterande regler för beräkning anskaff-av

ningsvärden för vissa finansiella instrument.
första stycketI finns regler för beräkningen anskaffningsvärde förav

bevis företrädesrätt och teckningsrätt. Regelndelbevis, överensstämmerom
med vadprincip gäller enligt punkt 2 fjärdei b stycketsom nu av

till 36 § KL för beräkninganvisningarna anskaffningskostnad förav
och teckningsrätt för äldre aktier. Innebördendelbevis är att propor-en
skall ske aktiens inkl.tionering marknadsvärde värdet beviset ellerav av
aktien och beviset eller rätten.rätten

förutsättning för erhållandetEn regeln skall tillämpasatt är att av
eller inte betrakta utdelning.beviset rätten är att som

innehållerstycketAndra förregel beräkning anskaffningsvärde fören av
erhållitsoptionsbevis köp skuldebrev förenat medsom genom av op-

Även i detta fall anskaffningsvärdettionsrätt. skall beräknas genom
föregåendeproportionering enligt den princip i stycke. Dennaangettssom

dock inte tillämpas uppgiftmetod kan saknas marknadsvärdet förom om
så fåroptionsrätt. Närskuldebrev med fallet de gällandeärett nu

tillämpas för proportionering,principerna i stället varvid anskaffningsvärdet

2§-RINK 1
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för optionsbeviset beräknas anskaffningsvärdet skuldebrevet inkl.som av
optionsrätten minskat med marknadsvärdet för skuldebrevet.

28 § 4 mom.
första stycketI anskaffningsvärdet för konvertibla skuldebrev,attanges

skuldebrev förenade med optionsrätt, vinstandelsbevis eller aktie som
tecknats med stöd moderaktie erhållitsslag för aktieannat samtav av som
med stöd erhållitsteckningsoption optionen förvärvav om genom av
skuldebrev förenat med optionsrätt skall teckningsbeloppet.utgöras av
Motsvarande bör gälla föräven andra finansiella instrument de härän
nämnda de till konstruktion och verkningssätt liknar dessa. Be-om

frånstämmelsen kan innebärasägas likformig tillämpningett avsteg en av
genomsnittsmetoden företrädesrätt utnyttjas i dessa fallattgenom en som

åsättsi praktiken noll kr. i anskaffningsvärde. Se vidare specialmotiveringen
till 24 § 1 mom.

Andra stycket behandlar anskaffningsvärdet för finansiella instrument
förvärvade lösen optioner, leverans enligt standardiseratgenom av
terminskontrakt, konvertering eller liknande beskattning isätt utan att
samband med förvärvet har skett för avyttring optionen Detta haretc.av
behandlats i avsnitt 20.6.4.

Anskaffningsvärdet beräknas priset för optionen, teckningsrätten,som
delrätten, det konvertibla skuldebrevet, det konvertibla vinstandelsbeviset
eller motsvarande med tillägg för eventuellt vederlag lämnas isom
samband med förvärvet instrumentet.av

28 § 5 mom.
I regleras strukturrationaliseringsfallen,momentet vidare kommentarense
till 27 § 6 mom.

Här finns dessutom särskilda regler för förfarandet frågadetnär är om
fåmansföretag. Någonaktier i sådantidsfrist förett ansökannär senasten

skall ha gjorts intehar föreskrivits. I allmänhet torde det ligga i den
skattskyldiges intresse beskattningsfrågan såklarlagd tidigtatt ett
stadium möjligt, ofta redan före avyttringen. Det kan intedocksom
uteslutas förstdet i efterhand uppmärksammas dispensatt erfordras.att

29 § 1 mom.
I avyttring fordringarmomentet och andra finansiellaattanges av
instrument hänförliga till fordringarär räntebärande beskattas enligtsom
genomsnittsmetoden, de utställda iär svenska kronor. Dessa beskattasom

enligt 35 § 4 KL.nu mom.
framgårSom avsnitt 21.3.2 tanken värdeförändringarär attav

sådanamarknadsnoterade skuldebrev skall beskattas lika detoavsett om
sig eller reavinst.rör Närmareränta bestämt skall beskattning skeom som
det gällde Eftersomränta. och reavinsterräntor beskattas lika enligt deom

föreslagna reglerna, behållitshar dessa skuldebrev bland reavinstberäk-
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i hade tagits in bland skullei övrigt. Om de ställetningsreglerna räntorna
för beräkningreglernahänvisningar ha behövts till de avgemensamma

På avdragssidan finns det emellertid skillnader mellanreavinster. räntor
framgår reglerna begränsadAv 3 § 2m0m.reaförluster.och att om

% för marknadsnotera-till 70 för reaförluster inte skall gälla deavdragsrätt
Däremot ränteavdragstaket 100 000 kr.skuldebreven. skallde svenska

fråga reaförlusterna.tillämpas i om
för beskattning värdepapper har det inteföreslagnaI det systemet av

tillgångi dagens vilkenavgörande betydelselängre etttypsom avsamma
evigFör värdepapper gällertillhöra. allainstrument t.ex. enanses

blir det i ställetreavinstbeskattning hela vinsten. I det systemetav nya
vinstenportföljmetoden tillämpas för beräkna ochavgörande skall attom

förluster avdragsgilla. För fordringar kommerskallvilket sätt vara
Såfrågaportföljmetoden i det sig fordran i utländsk valuta.rörom om

finansiellt utställtgäller fordran i svensk valuta eller instrumentlänge det
räntebärandevaluta där det underliggande instrumenteti ochsvensk är en

utställd i valuta, genomsnittsmetoden. För alla andrafordran svensk gäller
tillde marknadsnoterade gäller kvoterad avdragsrättskuldebrev än ärsom

70 % för reaförluster.

29 § 2 mom.
I regleras reavinstbeskattningen vid underkursskuldebrev,detta moment

avsnitt 15.7.2.vidarese

29 § 3 mom.
Ändringen räntekompensation innebär avgörandebeträffande avstegett
från intenuvarande Räntekompensation skall enligt förslagetsystem.

får i reavinstberäk-dras faller dras samband mednär räntan ut, utan avav
reglerningen fordringen Enhetliga därmedförst kommernär avyttras. att

gälla fordringar nuvarande aktiebeskattade instrument.för och

30§

lagstiftning företeelse nämligen specialregle-finns för svenskI 30 § en ny
tillgångarbeskattningen värdeförändringar i utländsk valuta.ring avav

omfatta fordringar, utställda iRegleringen avsedd allaär att typer av
vanligavaluta. Med fordringar skuldebrev ochutländsk t.ex.avses

ocksåtillgodohavanden bankkonton kontanter i utländsk valuta.men
stycketförsta enligt portföljmetoden. DeBeskattningen skall enligt ske

tillgångargäller för aktier liknande kan iochregler stort settsom
Dockoförändrade tillämpas fordringar och liknande i utländsk valuta.

i 27 § 6 strukturrationaliseringar inte gälla förreglernaskall mom. om
framgårInte för korttidsinnehav,fordringarna. heller undantaget som av

fjärde för Beskattningen har behandlats27 § stycket, gäller valuta.1 mom.
23.4.1.i avsnitt

värdeändringar bli alltför betungandeFor inte beskattningen skallatt av
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för de skattskyldiga tvåoch myndigheterna finns andraundantag i och
tredje styckena.

Enligt andra stycket undantas resevaluta och andra mindre summor som
innehas för täcka löpande levnadskostnader iatt samband med utlandsvis-

tillgångartelser. Det bör transaktionskontonnoteras ochatt kontanter
skall läggas ihop med sådanaskulder fårkonton. Därvid emellertid inte
någon kvittning tillgångarske mellan och skulder. Om påskuld tasen upp

25motsvarande 000 kr. i utländsk valuta och beloppet insätts ett
utländskt bankkonto har maximibeloppet 50 000 uppnåtts.kr. redanom

Ett högre belopp, 200 000 kr., gäller för den bosattär utomlandssom
fortfarande oinskränkt skattskyldig Sverige.imen

Överskrids maximibeloppet skall hela innehavet beskattas enligt
portföljmetoden.

Enligt tredje stycket undantas avyttringar där innehavet i högstvarat
fem dagar. Detta gäller dock inte det uppenbarligen sigrörom om en
kapitalplacering. omständigheter kan tyda det sigrörattsom om en
kapitalplacering någonär köper utländskt.ex. att valuta kort tid föreupp

förväntad devalvering. Om beloppet kanär beloppets ien storlek sigstort
också något tyder det sig kapitalplacering,rörattvara som om en om

någondet inte finns anledning till innehavet planeratannan t.ex. ettsom
fastighetsköp eller liknande.

fjärdeI stycket någonförfarandet harnär beskattats för beräknadanges
utländskaränta underkursskuldebrev. Ett belopp motsvarande den

fåravskattade då läggasräntan till anskaffningsvärdet valutatillgångs-
Sådantportföljen. fårtillägg däremot inte i fall där avskattninggöras sker

grund betalas årräntanatt tredjet.ex. ellerav ut vart utgörannars
efterskottsränta.

31 § 1 mom.
Reavinstreglerna för skulder i 31 § har ingen motsvarighet i nuvarande
lagstiftning.

I detta regleras avyttring skuldermoment utställda i svenska kronor.av
Begreppet avyttring språkbrukenligt vanligt inte det gällernärpassar
skulder. Med återbetalningavyttring långivarenskulden till elleravses av
överlåtelse betalningsansvaret för någonskulden Enav annan person.
reavinst vid delavbetalning skuld uppkommer skuldbeloppetav en om
skrivs ned med låntagarenbeloppstörreett än har Beträffandeamorterat.
beräkning reavinstreaförlust grund avyttring skuld hänvisas tillav av av
avsnitt 22.3.2. För det frågaskallatt skattepliktig skuld krävsvara om en

den lånatskattskyldige haratt eller motsvarande värde. Det kanpengar
frågainte bli reavinstbeskattning i samband med skuld harom en som

uppkommit skadeståndsskyldighetgrund eller skatteskuld.av t.ex. en
Det sådantbör beloppnoteras att amorteringansetts utgöra ochsom

inte avdragsgill skall beaktasränta vid reavinstberäkningen, beträffandese
överkursskuldebrev avsnitt 22.6.

I andra stycket stadgas överlåtelsevid skuld iatt samband medav
överlåtelse egendom skall inte skuldavyttringen beskattas för sigav annan
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överlåtelsevidför beräkning reavinstföljer reglernat.ex.utan av av
vidare 22.5.fastighet, avsnittse

stycket studiemedel. Ränta dessatredje undantas skulderI som avser
Studiemedelsskulder skrivs20 § KL inte avdragsgill.enligtär som av

dåefterger fordran. Det inte meningsfulltinnebär är attatt staten en
igen del det eftergivna beloppet reavinstbe-skallstaten ta genomen av

beloppet.skattning av

31 § 2 mom.
I 2 regleras beskattningen skulder utställda i utländsk valuta.avmom.

sådanatillämpas vid beräkning reavinster.Portföljmetoden skall av
såPortföljmetoden den i 27 § emellertid inte vidarebestäms kan utansom

tillämpas skulder. Som beskrivs i avsnitt 23.4.2 används spegelvänden
portföljmetod. Se vidare nämnda avsnitt.

framgårandra stycket vissa transaktionsskulder i likhet vadAv att som
fråni 30 § andraangivits stycket undantagna beskattning deär om

uppgårtillsammans vissa angivna fordringar till 50 000med högst kr. resp.
alltså200 Det innebär000 kr. tröskeleffekt uppkommer beloppetatt en om

dåöverskrids beskattas värdeändring innehavet.hela-
Undantaget i 30 § tredje för innehav till fem dagarstycket korta upp

V på framgår tredje stycket.gäller skuldsidan, vilketäven av
femte-sjunde styckenaI beskrivs den spegelvända portföljmetoden som
tillämpas de utländska skulderna. Reglerna inte lika detaljeradeskall är

tolkningsvårigheter uppstå,i 27 Omreglerna skulle kan ledningsom
sökas i 27 § till skuldför-med beaktande reglerna skall översättasattav
hållanden.

åttondeI regleras avdragsrätten för Om portföljenstycket ränta.
från skuldingångsvärdet,uppvisar vinst skall dras den allmännaräntan av se

motiveringen i avsnitt 23.6 specialmotiveringen till 3 § 2 femteoch mom.
stycket.

32§

beskattningen vid icke yrkesmässig avyttring varjereglerasI 32 § av annan
sådan återfinnsegendom i 26-31 §§. Dessa regler iform än som avsesav

§ KL.35 4dag i mom.
framgårfråga avsnitt 24.1.egendom det kanVilken typ av vara om av

gäller för egendom innehas för personligt bruk.Särskilda regler som
framgårstycketandra egendom innehas för personligt brukI att som

år frånlivslängd 50har förutsebar högst skall undantasoch ensom
50-åriga från tillgångenDenbeskattning. livslängden skall räknas det

tillgång såeller eljest tillkom. Om normalt inte itillverkades en som varar
år, ändå sålång 50 har bevarats länge eller längre skall dentid som

beskattningen.omfattas av
går föroftast lätt vilken egendom innehasDet avgöraatt typ av som

I fall innehas förpersonligt bruk. vissa kan dock normalttypen som
innehas,personligt bruk falla utanför med hänsyn till det vilket densätt
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andel i tavla intet.ex. utgör används den skattskyldige inteen en som av
sådan föregendom honom.

tredje stycket framgårAv vinst egendom innehafts föratt som
personligt bruk skattepliktig endastär vinsten överstiger 20 000 kr.om
Detta uttrycks avdrag får fråndetta sådanabeloppatt ett görassom
reavinster beskattningsår.under varje

Fjärde återläggningstycket reglerar värdeminsknin gsavdra och andraav g
avdrag för anskaffningen.

femte fårEnligt stycket schablonanskaffningskostnad 25 %en av
försäljningsintäkten användas för egendom innehas för personligtsom
bruk.

Enligt sjätte stycket medges inte avdrag för reaförlust egendom som
innehas för personligt bruk. Detta gäller vinsten skulle ha varitoavsett om
skattepliktig eller inte frågaegendomen såltsi hade med vinst.om
Reaförlust alltsåtavla inte framgårär avdragsgill. Som avsnitten av
24.4.4 sådanvärdeminskning egendom ickeutgöra avdragsgillanses en
personlig levnadskostnad. Av de generella reglerna i 3 § 2 framgårmom.

%endast 70 reaförluster fåratt gäller övrig lös egendom drasav som av.
sjunde framgårAv stycket genomsnittsmetoden tillämpligatt i vissaär

fall det gäller lösnär egendom inte används för personligt bruk. Detsom
rådatorde sådandock sällan identitet tvåmellan innehav den skallatt

tillämpas. Det kan dock gälla guld vid olika tidpunktert.ex. inköpts tillsom
Dåolika pris. skall genomsnittligt inköpspris drasett av.

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

punkt l
De reglerna träder i kraft den 1 januari 1991 tillämpasoch förstanya
gången årsvid 1992 taxering. I samband övergångsbe-härmed krävs vissa
stämmelser.

punkt 2
De bestämmelserna i 24 § 4mom. innebär avyttringen blirnya att
bestämmande för beskattningstidpunkten, någon deloavsett om av
köpeskillingen uppbärs ej. överlåtelseeller Om har skett föreen
ikraftträdandet någon del köpeskillingenutan att uppburits skulleav utan

Övergångsbestämmelsersärskilda någon beskattningstidpunkt huvudöver
inte föreligga. I dennataget punkt därför sådanabeskattning i fallattanges

årsskall vidske 1992 måntaxering, i den inte beskattningen skall
uppskjutas enligt de reglerna i 24 § 2 därför köpeskillingennya attmom.
inte känd.är

punkt 3
Om beskattning har skett vid 1991 årseller tidigare taxering viss delav av
köpeskillingen måstbeskattningen anståhar sådanmed delmen av
köpeskillingen inte känd,är skall denna del i enlighet med desom nya
reglerna i 24 § 2 andra stycket till beskattning den blirtasmom. närupp
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enligtBeräkningen skattepliktig vinst skall dock skesitt belopp.känd till av
köpeskil-vid beskattning för den första delentillämpadesde regler avsom

påpekas de reglerna fulltDet i övrigt gäller närlingen. kan utatt nya
avyttringefter ikraftträdandet,till beskattningavyttringar äventas omupp

ingetretroaktiv lagstiftningdessförinnan. Förbudet utgörhar skett mot
56 158.prop. 1978792195 och bil. 1dettahinder mot s. s.

4punkt
vinstdragning svenskainkomstbeskattning vinster vidReglerna om av

fråga sådanai obligationerpremieobligationer tillämpas bara somom
ikraftträdandet.efterutfärdas

5punkt
10-årig övergångsperiod.föreslåsfråga Under dennafastigheterI om en

får enligt de äldre bestämmelsernatid omkostnadsbeloppet beräknas som
december 1990. Uppräkningfastigheten hade den 31avyttrats avom

Påsåledesingångsvärdet tidpunkt. motsvarandemedges fram till denna
ingångenVad efteruppskovsbelopp räknas skerskall ävensätt somupp.

år beräkningen omkostnadsbeloppet i1991 inverkar inte av annanav
återföringmån de skogs- och sub-bestämmelsernaän att nya om av

25 efterstansminskningsavdrag i § 5 skall tillämpas. Den sommom.
får dessa skallikraftträdandet lagt kostnader fastighethar omner en -

tillämpa de reglerna.beaktas nya-

6punkt
ii enligt nominell metod,För bostadsrätterna, dag beskattas ärsom en

övergångsbestämmelserna denanknutna till beräkningenstället av
enligtskattepliktiga andelen vinsten. För de bostadsrätter redanav som

förgällande regler skulle beskattats fullt inga särregler, däremotha ut ges
Vårt ide förslag innebär de sistnämnda in detäldre. växer systemetatt nya

något årentreårsperiod. 1991, 1992Sker avyttring under ellerunder aven
får %skattepliktiga vinsten till 60, 75 90 denden beräknas1993 avresp.

Detta dock inte de äldre bestämmelsernaframräknade vinsten. gäller om
tagits vidandel vinsten skulleleda till hastörreskulle att enav uppen

övergångsåren1990. under harden 31 december Andelarnaavyttring
vidmed till de sänkningar skattesatsen skerhänsynbestämts somav

tillämpas inte omkostnadsbeloppet bestämsikraftträdandet. Regeln om
i 26 § 7schablonregelnenligt mom.

7punkt
Äldre får sexårstid. Förlusternareaförluster utnyttjas inom gällandenu

frågabegränsningarna till viss iefter äldre regler och andel ochberäknas
närstående alltjämt. Eftersom deavyttringar till tillämpasvissa nyaom

förinnebär inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet upphörreglerna att
måsteinkomstslagen näringsverksamhet kapitaldelas i ochatt upp

övergångsbestämmelserna härtill. Det dessutom önskvärtär attanpassas
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såreglerna enkla möjligt. Dengörs lämpligaste lösningen vårenligtärsom
mening medge föravdrag äldre förluster Sådanaatt i inkomstslaget kapital.
förluster få månskall utnyttjas sådani den vinst redovisas enligt äldresom
regler skulle ha utgjort tillfällig förvärvsverksamhet. Avdrag i in-av
komstslaget kapital skall medges denäven vinsten skall redovisasom nya
i inkomstslaget näringsverksamhet. Av föreslårenkelhetsskäl ingen

övergångsreglernamotsvarighet i avräkning först skall förskeattom nya
förluster kan ha uppkommit. Kvotering till 70 % tillämpas intesom
sådana förluster.

punkt 8
Avdragskvoten i portföljmetoden beskattningsåretför 1991 bestäms av
relationen mellan anskaffningsvärdet för de aktier ingåskall im.m. som
portföljen och marknadsvärdet årsskiftetdem vid 1990-1991. Anskaff-
ningsvärdet skall därvid bestämmas enligt de alltsåäldre reglerna till det
belopp hade utgjort omkostnadsbelopp vid försäljning den 31som en
december 1990. fårAv förenklingsskäl dock anskaffningsvärdet för hela
innehavet alltid bestämmas till 40 % årsskiftet.marknadsvärdet vidav

9punkt
Under åren,de första 1991-1993,tre skall portföljmetoden inte tillämpas

frågai mindre aktieinnehav. Metoden tillämpas bara denom skatt-om
åretsskyldige vid sådanabörjan hade instrument ingåkan i portföljensom

med sammanlagt värde överstigandeett 50 000 kr. Har portföljmetoden en
gång tillämpats för skattskyldig skall detta ske fortsättningsvisävenen om
inte den årsskifteskattskyldige vid heltett saknar portföljinstrument. I de
fall där portföljmetoden inte skall tillämpas används i stället genomsnitts-
metoden.

punkt 10
frågaI aktier eller andra finansiella instrument enligt 9om punkt isom

övergångsbestämmelserna ingåinte skall i årenportfölj under de första
beräknas anskaffningsvärdet övergångsårenunder de eftertre samma
principer ingångenvid i portföljmetoden.som

punkt 11
Regeln beräkning anskaffningsvärde för aktier köpta föreom den 2av
april 1971 skall fortsätta gälla för icke börsnoteradeatt aktier.

punkt 12
För reavinstbeskattningenatt andelar i allemansfonder inte skall träffaav
värdestegring uppkommit före ikraftträdandet får anskaffningsvärdetsom
för andelarna bestämmas till marknadsvärdet den 31 december 1990.
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13punkt
upphörtförvärvskälla harför underskottavdrag närDe reglerna enomnya

gången 1991 ellersista vidförvärvskällan beskattatsintetillämpas om
övergångsbestämmelsernasåårs fall i ställettaxering. I skalltidigare om

tillämpas.förlustavdrag

fastighetsskatt1984:1052 statlig38.3 Lagen om

Ändringarna årgångarfråga vissareducerati uttagprocentsatser,om
övergångsbestämmelserna ibehandlats kap.haroch

schablonintäktenhar haranledning fastighetsskattenMed ersattattav
rörande dennanuvarande bestämmelsemotsvarighet tillförtstill lagen en

samfällighet§ KL värde föranvisningarna till 41i 1intäkt punkt attaav
Likaså har tillför skatteberäkningen.in i underlagetivissa fall skall räknas

KLi 24 § 2till nuvarande bestämmelseförts motsvarighetlagen mom.en
blir obrukbar grundfastighetennedsättning skatten när avavom

eldsvåda e.d.
så de hänvisar till deutformadeDe nuvarande bestämmelserna är att

frånangående fastigheten förinkomstberäkningolika reglerna att angeav
För fallför de olika fallet. detunderlagtillämpligt och attprocentsats

i fjärdeinkomst fastigheten finnsskattskyldig förfastighetsägaren inte är av
så utgångspunkti medberäkningen fall skerregelstycket attsom angeren

föreligger.skattebefrielse inteinkomstberäkningen skulle ha skett,i hur om
blir dessa bestämmelserutformningen första stycketMed den föreslagna av

utgår. skattepliktig fastighet skall betalaonödiga och Att ägare av
framgår 1 och 2 §§.fastighetsskatt av

1953:27238.4 Uppbördslagen

2 § 4 mom.
skattereduktion för s.k. hem-Momentets nuvarande bestämmelser om

ensamstående utgår. I i ställetmed barn harförochmamake momentet
skattereduktion.bestämmelserintagits nya om

underskott kapital,behandlas skattereduktion förstycketI första somav
%30 underskottets belopp.medmedges av

förpremierskattereduktion grundadbehandlasandra stycketI
behandlatsskattereduktionSyftet med dennapensionsförsäkring. är som-

bådegrundavgift vid intjänandet25.4.2 förebyggaavsnitti tas utatt att-
sådana vidinbetalning premier ochanvänds förtjänstinkomst avsomavav

utgångspunktmedpensionen. Skattereduktionen beräknasutbetalning av
beskattningsåret. Förstför grundavgift undergälleri den procentsats som

så grundavgiftomräkningemellertid skeskall att uttaget motsvararen
återstår Vid föreslagnaavgiften avräknats. detsedanbeloppdet som

reduk-% 18,37. Därefter skall22,51 blir denna procentsatsuttaget
Anledningen härtill%efter 60 denna ärtionen beräknas procentsats.av

vilketskattepliktig intäkt,egentligen borderestitutionenatt envara
beaktas schablonmässigt.detta sätt
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Med hänsyn till förändringarna i beskattningen privatbostäder medgesav
skattereduktion i fortsättningen fastighetsskatt.även Däremot skallmot
skattereduktion inte längre medges skattetillägg.mot

3 § 2 mom.
Mellan tredje och fjärde styckena har skjutits in stycke med medett nytt

regel preliminärsäger, A-skatt skallatt betalas fysisken försom av person
sådan utdelningränta, och avkastning omfattas kontrollupp-annan som av
giftsskyldighet. Detta gäller betalar preliminäroavsett A-skattom personen
eller preliminär B-skatt. Preliminär skatt skall intedock betalas denav

inte skattskyldigär för kapitalinkomsten i Sverige. Försom avkastning i
form utdelning dåaktier betalas i stället kupongskatt,av ärsom
deñnitiv.

4 § l mom.
I skattetabeller bl.a.momentet skallatt grundas nuvarandeanges regler

skattereduktion. Denna förutsättning bortfallerom med anledning av
förslaget.

Vidare skall tabellerna grundas skattskyldig erhållerinteatt andra
avdrag grundavdragän och schablonavdrag, varvid schablonavdraget
beaktas endast till hälften. När schablonavdraget sänks till 0001 kr. börnu
det beaktas i sin helhet.

4 § 2 mom.
I det i skattetabellenmomentet att skall i särskilda kolumneranges tas

skattebelopp för skilda skattskyldiga, nämligenupp de ärgrupper av som
berättigade till nuvarande skattereduktion och de inte det.ärsom
Momentet upphör gälla eftersom nuvarande föreslåsatt skattereduktion
slopad.

7§

I tredje stycke preliminärett nytt sägs A-skatt kapitalinkomsteratt skall
utgå med 30 %. Om inkomsten frånhärrör utlandet och skatt har dragits

där skall preliminär utgåskatt endast med mellanskillnadenav mellan
%30 inkomsten och vad erlagts i skatt i utlandct.av som
I femte styckeett intenytt sägs, skattatt lägre belopptas ut än

100 kr.

10§

I denna paragraf vad ingåinte skall i underlaget för beräkninganges som
preliminär A-skatt. Förslaget principiell skatteplikt förav kostnads-om

ersättningar föranleder ändringar första Dettastycket. kompletterasav
med frågaregel i ersättningar för ökade levnadskostnaderen som om
klargör, undantaget gäller endastatt utgårersättningarna underom



SpecialmotiveringSOU 1989:33

till 33 § KLi 3 och 3 anvisningarnatjänsteresa punkternasom avses a av
månader särskiltdet efter varaktighet krävs beslutettatt tresamt aven av

fårinteVidare de undantagna ersättningarnaskattemyndigheten. gäller att
anvis-överstiga avdragsgilla schablonbelopp i de nämndade som anges

Eventuella överskjutande eller icke avdragsgilla beloppningspunkterna.
ingå i underlaget för beräkning preliminärbehandlas lön ochskall avsom

frågai ersättning för tjänsteresor medMotsvarande skall gällaskatt. om
bil.egen

13 § 1 mom.
Skattemyndigheten vid debitering preliminär B-I sägs,momentet att av

möjligt hänsyn till preliminär A-skatt kapitalinkomstskatt skall atttaom
erläggas.skall

Finns jämkning ikan jämkning begäras. andra inkomster skallAnnars
enligt 45första hand ske vid preliminär skatt för dessa § 1uttag mom.av

Endast inga inkomster finns kapitalinkomster jämknings-andra skallänom
avkastningenbeslutet uppvisas för och beaktas den utbetalar ochsomav

enligt 39 § 1 skall verkställa skatteavdrag.som a mom.

39 § 1 a mom.
I det den utbetalar eller gottskriver avkastningsägsmomentet attnya som

skyldig för preliminäravdrag skatt den skattskyldige harär göraatt attsom
betala för avkastningen. Vidare 52-54 §§ tillämpliga, vilket innebärgörs

skall betalas in och uppbördsdeklaration den 18 iskattenatt senastavges
månaden dåefter den avkastningen gottskrevs eller betalades ochut att

påförs underlåterförseningsavgift den fullgöra skyldigheten attattsom
uppbördsdeklaration inom föreskriven tid.avge

41§

Ändringarna föranleds existensminimireglerna vid taxeringenslopasattav
uttagandet preliminär skatt. Till lagrummet har förts vissa be-avav

från anvisningarna.stämmelser

448 § mom.
innehåller anståndsbestämmelsernadeMomentet har behandlatsnya som

15.7.2.avsnitti

78a§

innehållaI paragrafen den enligt 39 § 1 skall ochsägs, att som a mom.
redovisa preliminär kapitalinkomster förskatt skall skattenansvara

arbetsgivare för arbetstagares skatt enligtsättsamma som ansvarar
så75-77 §§ och skyldig ha sin bokföring handlingar ordnadeochattvara

kontroll kan ske.att
underlåter innehållaOm exempelvis bank skälig anledningutan atten
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såledesskatt kan den lokala skattemyndigheten förklara banken äratt
skyldig betala den skatt den innehållit.att borde fårha Banken sökasom

återbeloppet den skattskyldige.av

Anvisningarna till 41 §

De bestämmelser frågabehövs i kvarståendeavdrag försom skatt harom
förts till 41

38.5 Taxeringslagen 1956:623

22 § l mom.
Ändringar i första stycket 3 och 4 har gjorts med anledning denav nya
indelningen i inkomstslag och förvärvskällor grundavdrag intesamt att

frånmedges inkomst passiv näringsverksamhet eller kapital. De-av
klarationsskyldighet inträder enligt första stycket 7 för såfysisk person

han haft sådantbruttointäktsnart slag överstigande 100 Dettakr. gällerav
dock inte det frågauteslutande är ellerränta avkastning förom om annan
vilken preliminär A-skatt skall betalas enligt de bestämmelserna i 3 §nya
2 sådanl UBL, dvs. avkastning fården skattskyldigemom. kontroll-som

på.uppgift
Ändring ocksåhar gjorts grund införandet portföljmetoden ochav av

genomsnittsmetoden för beräkning reavinst vid försäljning aktier ochav av
andra värdepapper. Deklarationsskyldighet föreligger enligt första stycket

så8 genomsnittlig anskaffningskostnadsnart eller avdragskvot skall
fastställas.

Vidare införs i första stycket 9 regel deklarationsskyl-säger atten som
dighet alltid föreligger underlag för avkastningsskatt pensionsmedelom
skall fastställas.

Den punkten 7 föranleder följdändring i andra stycket.nya en
Slutligen ändras reglerna i tredje stycket med hänsyn till andraatt

makens inkomster inte någonlängre har betydelse för beskattningen.

24 § 2 mom.
Förutsättningarna för avgivande förenklad självdeklaration har ändrats.av

utgårPunkt 1 eftersom privatbostäder beskattas fastighetsskatt.genom
Vidare sker ändringar i 3punkt med anledning för privat-räntaattav
bostäder och tomträttsavgäld skall dras i inkomstslaget kapital samtav att
kontrolluppgift lämnas beträffande utdelning utländska aktiernumera
och värdepapper förvaras depåi hos valutabank eller fondkommis-som
sionär. Följdändringar ocksåsker i punkterna 4 och

24 § 3 mom.
Ändringen i punkt 5 följdär inkomst rörelse, jordbruksfas-atten av av av
tighet och konventionellt beskattade fastigheter skall beskattas i detav nya
inkomstslaget näringsverksamhet.
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fårpunkt 6 förenklad självdeklaration inteI närattanges avgesen ny
såskattskyldige anskaffat aktierden har eller andra värdepapper. I fall skall

genomsnittlig anskaffningskostnad eller avdragskvot fastställas ledningmed
anskaffningskostnad. Att förenklad självdeklaration inte kanav en ny avges

framgårvärdepapperaktier eller andra har redan enligtnär avyttrats attav
får får2 3 avdrag inte föryrkas reaförlust och intäkten intemom. avse

reavinst.
Den punkten 7 nuvarande i 2regel 1 denmotsvarar attnya mom.

måsteskattskyldige ha innehaft fastighet i deklarationen undertassom upp
beskattningsåret. måsteDennahela regel finnas förkvar fas-rättatt

tighetsskatt skall kunna tas ut.

25§

I bestämmelsen vad skall i allmän självdeklaration.tasanges som upp
vårtEnligt förslag utgåttskall kostnadsersättningar under tjänsteresorsom

i betydande omfattning inte behöva i deklarationen. En förutsätt-tas upp
ning frågade schablonmässigt avdrag iär att motsvaras ett samt,av om
längre förrättningar, skattemyndigheten fattathar beslut rörandeatt ett
den preliminära Undantagetskatten. i 3 justeratspunkt har i enlighet med
detta.

Första stycket 8 upphör till följd reglerna räntetillägg slopas.attav om
I punkt 10 den skattskyldige skall lämna uppgift i allmänatten ny anges

självdeklaration anskaffningsvärde för värdepapper anskaffats tillom som
aktieportfölj och genomsnittligt anskaffningsvärde för andra aktier.en

25c§

Ändringarna föranleds lånavdrag för nedlagts iräntorattav som
privatbostäder skall imedges inkomstslaget kapital.

25d§

reavinster fulltEftersom skall beskattas i inkomstslaget kapital ingetochut
inträdergrundavdrag medges deklarationsskyldighet enligt 22 § 1 mom.

så framgår7 kapitalinkomster,första stycket inte kontrollupp-snart som av
uppstått.100 kr. Paragrafen därförgift, har upphävts.änmer

28§
Ändringarna 3 5i punkt och föranleds privatbostäder skall beskattasattav

fastighetsskatt och avdrag för och tomträttsavgäld skallräntorgenom
Ändringarnai inkomstslaget kapital.medges i punkterna 64 och är av
Äveni 25 § 3slag och i punkt 7 följdändring.görssamma som en

37 § 1 mom.
Undantaget i l sikte statliga och därmed likställda kostnads-tare

alltsåDessaersättningar. skall för närvarande inte intäkt hostas upp som
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dåden skattskyldige och inte heller i kontrolluppgift. Förslagettas upp
innebär i princip alla kostnadsersättningaratt oberoende utbetalare skallav

intäkt sådanamed undantagtas för ersättningar skattefriaupp som ärsom
enligt 32 § 3 eller punkt 6 anvisningarna till 32 § KL.mom. av

Undantaget i 1 f den s.k. 600-kronorsregeln. Detta undantagavser
bortfaller, eftersom den regeln slopas.

Enligt punkt 1 undantas traktamentsersättningar enligt den s.k. 24-g
fråndagarsregeln uppgiftsplikt. Med det föreslagna dettaärsystemetnu

undantag inte längre motiverat, särskilt bakgrund avdraget vidmot attav
endagsförrättningar föreslås slopat.

Under 1 f har i sådanastället undantag gjorts för ersättningar intesom
skall redovisas i deklarationen i enlighet med vad i kommentarensagtssom
till 25

frågaI resekostnader undantas kostnadsersättning för i tjänstenom resa
inom riket med allmänt kommunikationsmedel eller taxi, motsvarande
gjorda utlägg. Vidare undantas bl.a. kostnadsersättning kostnadänannan
för i tjänsten inte överstiger sammanlagt 1 000 kr. Av praktiskaresa som
skäl bör det första ledet detta undantag vårtfinnas kvar. Som förslagav
har utformats bör däremot beloppsundantaget slopas.

I punkten 3 finns bl.a. särskilda regler kontrolluppgiftsskyldighet förom
utgåttersättning för kollektiv sjukförsäkring. Särregleringen bör slopassom

med sådanhänsyn till förslaget ersättning skall medföra skatteplikt. Detom
framgåbör dock uppgiftslämnandet försäkringsfalletnär inträffat.av

37 § 2 mom.
I tredje finnsstycket detaljerade regler anknyter till de nuvarandesom
traktamentsbestämmelserna och i fjärde stycket dispensregelges en som

det möjligt förgör länsskattemyndigheten i arbetsgivarens hemortskommun
medge frånbefrielse denatt allmänna skyldigheten redovisa trakta-att

och reseersättning i kontrolluppgifter.ments-
Bestämmelsen i tredje föreslåsstycket med regelersatt ären som en

följd det förenklade förfarande föreslås och innebär,av attsom nu som
arbetsgivare endast med kryssmarkering behöver sådanen attange
kostnadsersättning utgått Överskju-inte skall kontrolluppgift.tassom upp
tande belopp skall lön, arvode eller motsvarande.anges som

Som konsekvens arbetsgivare föreslåsgenerelltatt bli befriadeen av nu
från lämna detaljerade uppgifteratt i kontrolluppgift slopas även
dispensregeln i fjärde stycket.

För inbetald preliminär skattatt skall kunna tillgodoräknas rätt person
måste kontrolluppgiften avseende utdelning tillpersonnummer anges
fysisk Detta har föranlett åttondeändringar i stycket.person.

Genom förmån lågförräntaderäntefria lånochatt skall behandlasav
förmånersätt andra behövs någoninte längresamma särreglering,som

varför tionde utgår.stycket
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37 § 8 mom.
åttondeAv skäl i kommentaren till 37 § 2 stycketsamma som anges mom.

fårbestämmelsenhar födelsetid i stället försäger attsom anges person-
avseende fysisk tagits i tredjebort och styckeett nytt sagts,personnummer

kontrolluppgift föri särskilt sig skall det gjortsavdrag haratt anges som
för preliminär skatt.

66c§

Fysiska inte har haft inkomst avkastning för vilkenänpersoner som annan
innehållitspreliminär skatt intehar och har förvärvat aktier enligt 22 §är

åsättsinte skyldiga deklaration. Iäxering i dessa fall med ledningatt avge
ingårkontrolluppgifter. I taxeringen fastställande avdragskvot.av av

70§

sådantI tredje stycke taxeringsmeddelande sänds tillsägs,nyttett att som
den har avgivit förenklad självdeklaration skall skickas till den harsom som

enligt 66taxerats c

38.6 Lagen 1962:381 allmän försäkringom

3 kap. 2 §

Ändringarna i första och andra styckena kommenteras i huvudsak i
specialmotiveringen till 2 kap. 3 § SAL. Därjämte har justeringar medskett

tillhänsyn den indelningen i inkomstslag.nya

11 kap. 2 §
Ändrin i första styckets inledning kommenteras i specialmotiveringengarna
till 2 SAL.kap. 3 § Vidare ihar punkt, tagits tillfälligaen ny upp
förvärvsinkomster. Denna punkt kommenteras i specialmotiveringen till

311 kap.

§11 kap. 3

I första stycket har med anledning den indelningen i inkomstslagav nya-
vid taxeringen de nuvarande punkterna och b sammanförts. Avgörandea-

bedömningenför inkomst näringsverksamhet skallav om av anses som
förmånsgrundandeinkomst förvärvsarbete och därmed bli detannat ärav

Någonställningstagande vid taxeringen. särskild bedömninggörssom
således inte förbehöver närvarande vid beräkningen dengörassom av

utgårpensionsgrundande inkomsten. Till följd härav nuvarande andra och
påfjärde styckena. Inkomst grund försäljning näringsfastighet skallav av

pensionsgrundande.inte vara
sådanaI den punkten b 2 § första stycket tillfälligasamtnya p avses- -

inkomster skall redovisas frågaunder inkomst tjänst. Det kansom av vara
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hittelön, frånpriser fiske- eller kunskapstävlingar fråneller vinsterom
deltagande i reklamtävlingar. Hit hör olika inkomsteräven hobby-av
verksamhet. Alla dessa ersättningar för utfört arbete, antingen iavser egen
regi eller inom för mångaverksamhet. I dessa fall kan detramen annans av

frågainte någonarbete för räkning.anses vara om annans
framgåttSom vårt förslag till ändringar avgiftssidan tankenav är att

dessa inkomster skall inräknas i avgiftsunderlaget. Beroende mot-av
ålder skall antingen fullatagarens avgifter eller endast utgå.grundavgift I

månden årinte fyllt 65 sålundamottagaren skall beräkning av pen-
sionsgrundade inkomst förgöras honom.

När någotdet inte föreligger uppdragsförhållande dennautgör typ av
tillfälliga ersättningar inkomst förvärvsarbete. Härav följer denannatav att
försäkrade kommer debiteras egenavgifter.att

månI den kan härleda inkomsten uppdragstagarförhållandeman ettur
skall uppdragsgivaren betala arbetsgivaravgifter.

38.7 Lagen 1981:691 socialavgifterom

1kap.l§

Med hänsyn till grundavgiften inte någonatt skall tillföras särskild fond
eller någotför ändamålspeciellt har första stycketannars reserveras
justerats. Vidare upphävs andra stycket följd den allmännaattsom en av
löneavgiften upphör.

1 kap. 2 §

I första stycket har omformuleringar skett, varvid hänvisning skett tillen
de bestämmelserna egenavgift i form grundavgift.nya om av

2kap.1§

Ändringen i första stycket föranleds förslaget sänkning folkpen-av om av
sionsavgiften.

2 kap. 3 §

En förändring har gjorts i första stycket. Syftet i kombinationär medatt
de ändringar gjorts i 3 kap. 2 § fångaoch 11 kap. 2 § AFL vissasom
förmåner och ersättningar faller avgiftsområdetutanför eller därsom nu
tveksamhet har visat sig föreligga i detta avseende.

områdenDessa kostnadsersättningar, förmånstyper,vissaavser
ersättningar grund arbete anställning eller uppdragutanav samt
avsaknad förvärvssyfte.av

Kostnadsersättning särskildär ersättning betalas vid sidanen utsom av
lönen för täcka kostnaderatt arbetstagaren har i tjänsten. Trakta-som

och resekostnadsersättningments- exempelutgör detta. Kostnadsersätt-
ningar frånskall avskiljas ingårlön och inte i underlaget för beräkning av
arbetsgivaravgifter.



401Specialmotivering1989:33SOU

föreligga.Någon anledning förändra denna princip kan inteatt anses
emellertid uttalande i förarbetenagivit till problemVad upphov är ettsom

kostnadsersättningar1959:100, 86, enligt vilketlagstiftningen,till prop. s.
såavsågs pensionsrätt de de innefattadegrundainte awägtsäven attom

sålöneförmån. iDetta innebär först ersättningen högförtäckt näratten
från rimlig kostnad klartvad kanavvikergrad attsom anses som en man

sårubriceringfelaktig kan den komma betraktaskan tala att somom en
lön.

sånågrahar i avgöranden tolkat uttalandetRegeringsrätten att om
haft funktion kostnadsersättning traktamente skallersättningen av

avgiftsplikt för arbetsgivaren arbetsgivarensinte grundabeloppet om
frånutgått kollektivavtal varitberäkningsgrunder gällande men gynnsam-

följer RSV:s föreskrifter Om ersättningenvad i ämnet.än som avmare
funktion kostnadsersättning ersättningen i sin helhetinte haft denna harav
lön.betraktats som

avgiftsnivånårs väsentligt Efter1959 uttalande tillkom lägre.när var
stigit arbetsgivare haftdenna har arbetstagare ochhand ett gemen-som

aven frånutveckling inneburit förskjutning lönintresse bl.a.samt som en
till ersättningar.andra

Redan till förändrade traktamentsbeskattningsregler tordeförslaget
förbättring Förslagetmedföra i detta avseende. innebär bl.a. avdragatten

vid förrättningarför ökade levnadskostnader endast medges krävtsom
övernattning. Detsamma för övrigt förslaget till avdrag för kostnadergäller

utgårför tjänsteresor. Ersättning vid endagsförrättningar ellersom
överstiger dessa schabloner skall fullt och i hänseenden behandlasallaut

lön.som
Även med beaktande de reglerna för avdrag för ökade lev-av nya

nadskostnader och resekostnader i tjänsten torde räkna med attman
förhållandet löneförmâner kvarstårmed ersättningar förtäcktautgörsom
till viss Reglernadel. för arbetsgivarens avgiftsplikt därför ändrasbör
något.

Genom markeringen arbetsgivaren skall betala avgifter skatteplik-att
förmåner naturaförmåneri stället för skattepliktiga skapastiga

förmåner undgåavgiftsbeläggaförutsättningar för tidigare kunnatatt som
avgifter.

integäller bara kostnadsersättningar. Det har iblandDetta antyttssom
förmånerfinns vissa inte kunnat hänföras tilldet varkenhävdats att som

naturaförmän därför inte omfattas Somoch avgiftsplikt.lön eller av
frånangivits förvärvhar arbetsgivaren egendom till underpris.exempel av

oklart denna punkt. Genom detta förslagRättsläget kommerär även
förmån kunna avgiftsbeläggas.denna typ attav

avgiftsområdet upprätthållits strikthar kravInom ett att ett
arbetsgivararbetstagarförhållande föreliggaskall för avgift skallatt tas ut.

förhållandesådant uppdragsgivaruppdragstagarförhål-likställsMed dock
utgår förmånerDäremot inte avgifter ersättningar andralande. eller

utgår från någon närstående till arbetsgivaren. De föreslagnaärsomsom
utgå sådanainnebär avgift iskall fall där ersättningändringarna ävenatt

för utfört anställning föreligger.utbetalas arbete eller uppdragattutan

26-RINK 3
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Detta ocksåinnebär utgåersättning skall inteatt arbetet utförtsäven om
i direkt förvärvssyfte.

I ocksåbegreppet innefattas frånersättningar AGS TFA, vilketoch
Sådanbehandlats i avsnitt 29.8. frånersättning utgårTFA inte undersom

akut sjukdom beståendevid arbetsoförmåga dockutan bör ses som
pension. Samma bedömning fråga avgångsbidragbör igöras o.d.om som
utgår grund anställning upphört.av som

2kap.5§

Med hänsyn till fulla våraarbetsgivaravgifter enligt förslagatt skall betalas
alla ersättningar för utfört någon förmånsgrundan-arbete till del ärsom

de undantaget förär bidrag till vinstandelsstiftelse inte längre motiverat,
varför tredje stycket upphävs.

2kap.7§

För förvärvsinkomster förmånsgrundandeinte föreslåsärsom uttag av en
grundavgift den s.k. skattedelenmotsvarar socialavgifterna. Dennasom av
fråga har behandlats i avsnitt 35.3. Grundavgiften densamma förär
arbetsgivare och egenföretagare. Ett viktigt underlag för den nya
grundavgiften inkomstär passiv näringsverksamhet. Avgiftssatserna förav
egenavgifterna utgångspunkterhar därför utgjort för bestämmande av
grundavgiften. Reglerna har därför tagits in i 3 kap. 7procentsatserom

Enligt utgårnuvarande ordning inte avgifter för anställd eller egenföre-
kalenderåretsvid ingång år65tagare är eller äldre. Inte hellersom är

inkomstereventuella pensionsgrundande.
För dessa utgå.grundavgift Vid bestämmande avgiftsunder-avses en av

laget i övrigt för denna kategori skall de bestämmelser tillämpas gällersom
för arbetsgivaravgifter.

2kap.8§

Underlaget för grundavgift förutomär lön till har fyllt 65personer som-
år pensioner, däri inräknat frånutbetalningar den allmänna försäkringen.-
Undantag förmåner frångäller dock för folkpensioneringen vissaoch därtill

förmåner.anknutna frågorDessa har behandlats i avsnitt 36.4.
Pensionen skall minskas med belopp motsvarande grundavgiften. Förett

återstårräknat vadatt uttaget skall utbetalademotsvarasom uttaget
löner krävs omräkning underlaget. Vid den nuvarandeen av procentsatsen
22,51 % innebär detta avgiften skall beräknas 81,63 %att pensionensav

förebelopp avräkning avgiften.av

3 kap. §1

Ändringen föranleds sänkningen folkpensionsavgiften.av av
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3kap.3§

gäller endasttill undantagetjusterats med hänsynharFörsta stycket att
grundavgift.avgifter änandra

några för arbetstagareinte särreglerarbetsgivaravgifter gällerfrågaI om
år avgifter inteår. 16 gäller dockegenföretagare underFör16 attunder

något kategori pensionsgrun-för dennafall inkomstInte i äralls ut.tas
sjukpen-någon gällerbegränsning detfinns inte närDäremotdande.

egenföreta-skalllikformighetFör skapa ävenninggrundande inkomst. att
justeringarår föranlettegenavgifter. Detta har16 betala fullaundergare

i stycken.därvid delatstredje styckena,nuvarande andra och trei uppsom
tillmed hänsynjusteratstredje stycket harNuvarande även att

år avlidit.egenföretagerarenför detgrundavgift skall erläggas

3kap.S§

indelningen i inkomstslag.anledning denjusteras medFörsta stycket av nya
passivi aktiv ocheftersom indelningenandra upphävsNuvarande stycket

grundavgiftfulla avgifter elleravgörande förblirnäringsverksamhet om
vid försäljningför reavinsti stycket in undantagetI ställetskall tastas ut.

grundavgift.underlag förnäringsfastighet skall utgörasomav

kap. 7 §3

innehåller skallfysisk och dödsboParagrafen bestämmelserna att person
ivilket behandlatsgrundavgift grundavgiftens storlek,betala samt om

35.3.avsnitt

3 kap. 8 §

passiv näringsverksam-avgiften i första hand inkomstUnderlaget för är av
Ävenförmögenhetsförvaltande karaktär.främst inkomsterhet. Hit hör av

hit.från i utlandet räknasfastighet näringsverksamhetinkomst och
aktiv ellernäringsverksamhet skallBedömningen anses varaom avav en

vid taxeringen.görspassiv natur
inkomst-redovisas iförsäljning näringsfastighet skallvidReavinst av

utgårredovisatsbegränsningarMed denäringsverksamhet.slaget som
sådana emellertidGrundavgift skallavgifter för inkomster.fullanormalt

förmåns-sådana reavinster dessa skall inte hellerochinte ut varatas
grundande.

sådana inkomster för vilka denGrundavgiften inte beräknasskall
egenavgifter. Undantaget innebärskall sedvanligaavgiftsskyldige betala att

egenavgift.parallellt medgrundavgift aldrig skall tas ut annan
föranleds nuvarande likställighetsavtal.stycket reglerTredje av om
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3 kap. 9 §

Reglerna frånundantagande underlaget för sjukpenning ochom m.m. om
taxeringen grund för beräkningen ocksåskall gälla för grundavgiften.som

4 kap. 13 §

Grundavgiften någonskall inte tillföras särskild fond eller i övrigt
någotför ändamål.särskiltreserveras

38.8 Lagen avräkning påsocialavgifterom av
pension

Som framgått i avsnitt 36.4 skall grundavgiften pensioner minska
pensionens såledesbelopp och avräknas vid utbetalningen. Detta har tagits
in i särskild I ocksålag. denna har föreskrivit endast deten beloppatt som
återstår efter avräkningen behandlas skattepliktig inkomst hossom
pensionsmottagaren.

38.9 Lagen 1982:423 allmän löneavgiftom

Lagen upphävs, eftersom allmän löneavgift inte längre skall Vi villtas ut.
påpeka det föranleder behovatt följdändring i de särskilda be-av en
stämmelserna nedsättning i Norrbottens län.om

38.10 Lagen 1959:551 beräkningom av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen
1962:381 allmän försäkringom

Ändringen i andra stycket har kommenterats i anslutning till 2 kap. 3 §
SAL. Vidare har fjärde stycket justerats.

38.11 Lagen påavkastningsskattom

pensionsmedel

Den särskilda skatten pensionsmedel utformadär inkomstskatt.som en
Den skulle därför i och för sig kunna inordnas i lagen statligsom
inkomstskatt. Emellertid har funnit ändåskattenatt speciellär av en
karaktär och särskilt vad gäller kontoavsättningarna frånawiker traditionell
inkomstberäkning. Vidare är skattesatsenäven lägre i övrigaän samman-
hang. Av dessa skäl ha valt lägga bestämmelsernaatt samlade i lag.en

Fråga dock inteär skatt utgåskall utöver statligom en som annan
inkomstskatt, egentligen endastutan särskilt beräknaavser ett sätt denatt
statliga inkomstskatten på.
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§1

I paragrafdenna skatten statlig skatt. skatteunderlagetärattanges en
3regleras i

2 §

I 2 definieras§ kretsen skattskyldiga. Vi har valt den dispositionav av
också realränteskattekommitténlagen gjorde avseende sitt förslag tillsom

realränteskatt.
I 2 § 1 svenska livförsäkringsbolag skattskyldiga. Vi har valtärattanges

bolag skattskyldiga. Lagen statlig inkomstskattäratt attange om
bådaförsäkringsanstalt.använder begreppet De begreppen emellertidär

synonyma.
sålunda sådanaMed livförsäkringsbolag vi aktiebolag elleravser

ömsesidiga bolag vilkas försäkringsrörelse såuteslutande eller gott som
uteslutande personförsäkring livförsäkring, sjuk- och olycksfallsför-avser

avgångsbidragsförsäkringsäkring, arbetslöshetsförsäkring.samt
alltsåDenna metodik betyder alla bolag skattskyldiga tilläratt

sådanaavkastningsskatt dvs. inte bedriver försäkringsrörelseäven som
hänförlig P-försäkring.till Den avgränsning skatteunderlagetgörssom av

sådanai 3 något§ innebär dock intebolag kommer ha skatteunder-att att
likasålag. Avgränsningen innebär bolag med blandad verksamhet inteatt

någotkommer ha skatteunderlag enligt denna förlag den delatt av
interörelsen hänförlig till P-försäkring.ärsom

Även utländska livförsäkringsföretag bedriver försäkringsrörelse härsom
i riket skattskyldiga till avkastningsskatt, 2 §är

De fårkvalitativa villkoren för vad klassas P-försäkring innebärsom som
måstebl.a. försäkringen meddelad i här i landet bedrivenatt vara en

försäkringsrörelse punkt 1 anvisningarna till 31 KL.§ Utländskaav
försäkringsbolag har koncession bedriva avsedd försäkrings-attsom nu

alltsårörelse skulle kunna meddela P-försäkringar därmedoch betala
avkastningsskatt. Enligt vad vi erfarit finnshar det för intenärvarande
något utländskt livförsäkringsföretag i Sverige har koncession attsom

sådan försäkringmeddela skulle medföra företaget skulle behövaattsom
avkastningsskatt.betala

Beträffande understödsföreningar 3i 2 § gäller enligt 2 § 6 SILmom.
sådana fårföreningar enligt sina stadgar meddela kapitalför-att som annan

sådan omfattar kapitalunderstödsäkring än högst 1 000 kr. försom
frågalivförsäkringsanstaltmedlem i verksamhet äranses som om som

Sådanahänförlig till livförsäkring. dåunderstödsföreningar skattskyldigaär
inkomstskatttill statlig och till avkastningsskatt i förekommande fall. Den-

del den skattepliktiga verksamheten K-försäkring beskattasav som avser
SIL och övrig P-försäkringenligt del beskattas enligt den aktuellanu

lagen.
Pensionsstiftelser skattskyldiga enligt 2 § Medär pensionsstiftelseen

enligt 9 § lagen 1967:531 tryggande pensionsutfästelseavses om av m.m.
ändamålarbetsgivare grundad stiftelse, uteslutande är att tryggaen av vars

utfästelse pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.om
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5 föreligger förEnligt 2 § skattskyldighet arbetsgivare i sinsom
balansräkning redovisat skuld under rubriken Avsatt till pensioner ien

såvälenlighet med nyssnämnda lag. Ordet arbetsgivare innebär fysiskatt
juridisk skattskyldig till avkastningsskatt.ärsom person

3§

I 3 § redovisas skatteunderlaget för de skattskyldigaochvar en av som
Eftersomi 2 de skattskyldiga subjekten sinsemellan olikaharavses

pensionskapitaletuppbyggnad har skatteunderlaget definierats olika.av
första stycketI underlaget för skattskyldiga i 2 § 1-3attanges som avses

vissnettointäkten kapital- fastighetsförvaltning,och nämligen denär av
vad kategoriserasbelöper P-försäkringskapital jämtesom som som

avgångsbidragsförsäkringkapital för enligt kollektivavtal. Specifikationen
från förhållandeundantaget skatteplikt i till dengörsmotsvarar som

statliga inkomstskatten i 2 § 6 tredje SIL.stycketmom.
Andra stycket för pensionsstiftelser.skatteunderlagetanger
Underlaget definierat för försäkringsbolag m.fl.är sättsamma som

Någon ytterligare specifikation med hänsyn till den skattskyldiges
inte beträffandeverksamhet behövs pensionsstiftelse.

tredje stycketI det behandlas skatteunderlaget för skuldkontoavsätt-
ningar.

Vad det teoretiskagäller bakom avkastningsskatt ävenresonemanget
skuldkonto hänvisas till den allmänna motiveringen avsnitt 25.6.3.

Den pensionsskuld redovisas i bokslutet skall de pensions-motsvarasom
utfästelser arbetsgivaren gjort. För arbetsgivare tillämpar FPGPRI-som

administreras pensionsskuldens hantering inom dettasystemet system.
Arbetsgivare utanför tillämpar kapitalvärdesberäkningar enligtsystemet
försäkringstekniska grunder. Inom FPGPRI-systemet visssker uppräkning
avseende värdesäkring dvs. med inflationenhänsyn till och beräkningsrän-

enligt försäkringstekniska grunder. För de fall utfästelser inteta att avser
värdeskyddade pensioner sker uppräkning endast med beräkningsräntan
enligt grunderna.

Uppräkningen grunden för beskattning och den uppräkningär skallsom
beskattningsåret.beskattas den Beskattningsunderlagetär skallsom avser

emellertid uppräkningen, 25 %.utgöras ökad med Anledningen tillav
extra uppnåsdenna uppräkning det endast därigenom neutralitetär äratt

lånatsmellan denna tryggandeform och motsvarande beloppt.ex. att av
framgårSPP, vilket i 25.6.3.exemplet avsnittav

4§

I 4 § sker hänvisning till reglerna för inkomstslaget näringsverksamhet
beträffande försäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser.

Hänvisningen innebär dessa skattskyldiga skall beräkna sin avkastningatt
enligt dessa Det innebärregler. avkastning värdepappersinnehav ochatt av
reavinstbeskattning sker enligt ordinarie för näringsverksamhetsbe-regler

uppnåsskattning. Därigenom likformighet i beskattning avseende olika
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ändå befogadförvaltningsformer. Den olikformighet skälansett av som
motiveringen avsnitt 25.5.2 sig i deni den allmänna uttryckanfört tar

följande bestämmelsen.

5§

%,Bestämmelsen fastställer till 20 dvs. till lägreskattesatsen änsatsen
bolagsskattesatsen.den generella

6 §

framgår 25.6.3skäl den allmänna motiveringen avsnitt skallAv som av
den erläggs grund skatteunderlag uppkommit enligt 3 §skatt attsom av

stycket avdragsgill omkostnad vid inkomsttaxeringen. Itredje utgöra en
sådanförklaras avkastningsskatten avdragsgillbestämmelsen skattäratt en

i punkt 9 anvisningarna till 29 § KL.som avses av

7-9 §§

Avkastningsskatten inkomstskatt, där för vissa skattskyl-är att se som en
diga del deras inkomsterendast och kostnader skattepliktigaären av resp.

sålundaNettointäktenavdragsgilla. den bestämda verksamheten skallav
påmedbeskattas särskild skattesats. skatteunderlaget bör fastställas

för skattskyldiga till statlig inkomstskatt. För skattskyldigasätt somsamma
§i 2 1-4 den ordinarie deklarationsblankettenkan användas.som avses

För skattskyldiga i 2 § 5 det lämpligt nödvändigaär attsom avses
upplysningar för fastställande skatteunderlaget lämnas särskilt avseddav
plats deklarationsblanketten, förebildmed i redovisningent.ex. av
underlaget för fastighetsskatt.

Genom hänvisningen till TL:s blir deregler bestämmelser som avser
överklagande och eftertaxering tillämpliga beträffandet.ex. även av-

kastningsskatten.
Avkastningsskatten bör debiteras och betalas enligt UBL:s regler.

år ingåför visst därmed i slutligaAvkastningsskatten kommer denett att
påföras året därpå.skattskyldige förskall denskatt som

Följdändringar

debitering, uppbörd med flera administrativa funktioner skall kunnaFör att
genomgångomfattande detaljregleringar i TLkrävs ochregleras en av

lagtekniskaUBL. Vi medvetna den skiss vi har givitär ärattom nu
detaljnivâ.ofullständig, vad Genom hänvisningen till TL och UBLavser

såadministrationen avkastningsskattenhar dock velat markera att av
långt möjligt ske enligt ordinarie Som detaljregle-skall regler. exempel

redovisarringar vi inte kan skatten bör mednärmare nämna att tasnu
27 §§ UBL.i 2 och
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38.12 påLagen skatt vissa premiebetalningarom

I den allmänna motiveringen avsnitt 25.7 har vi redogjort för den
generella bakgrunden till den föreslagna lagen, dvs. dess syfte skapanu att
neutralitet mellan beskattning försäkringssparandesvenskt sådantochav
sparande sker i utomlands bedriven livförsäkringsrörelse.som en

1§

I J § skatten statligär skatt. Skatten utgåatt skallanges premieren
såvälerläggs svenska juridiska fysiskasom bosattaav ärsom personer som

här eller stadigvarande vistas här. Uttrycket utomlands bedriven
försäkringsrörelse används i gällande lydelse punkt l anvisningarnaav av
till 31 § KL, avseende RSV:s dispensrätt förklara försäkringatt attgenom

sådanmeddelad i försäkringsrörelse skall betraktas P-försäkring.som
Genom specifikationen premien skallatt personförsäkring vill viavse
markera utgåskatt inte skallatt premier för skadeförsäkring. Premie-

utgåskatt skall frågadet P-oavsett är eller K-försäkring, varförom om
någon ytterligare precisering inte nödvändig.är

Skatt skall erläggas premier de betalas fysiskoavsett ellerom av en
juridisk Det vanligaste fallet torde förperson. närvarande attvara
premierna erläggs fysiska Det kan emellertid händaav personer. att
premier betalas juridiskaäven På K-försäkringens områdeav personer.
finns ingen inskränkning i för juridiskrätten försäkrings-attperson vara
tagare.

I andra stycket frånundantag beskattningen.ett Skattanges skall inte
sådanabetalas för premier omkostnadutgör i näringsverksam-som en en

het bedrivs utomlands.som

2§

I 2§ idet föroch sig självklara detanges denär har slutitatt som
försäkringsavtal med försäkringsgivaren, skattskyldig.är Dennesom
behöver i föroch sig inte den försäkrad. Viär har denvara använtsom
definition försäkringstagare gäller enligt 2 § andraav stycketsom
försäkringsavtalslagen 1927:77.

För utländska försäkringars del torde den vanligaste situationen i dag
försäkringstagarenatt och den försäkradevara är Det kansamma person.

emellertid tänkas uppkomma fall identitet råderinteatt mellan försäkrings-
Äganderättenoch försäkringenstagare ägare. kan övergåttha tillt.ex.

denän ursprungligen tecknat försäkringen. sådanaIannan fallsom stadgar
de svenska allmänna livförsäkringsvillkoren den äganderättenatt som
övergått till därefter skall betraktas försäkringstagare.som

För det fall försäkringen övergåratt till föreskrivs skattskyldigattannan
skall inte den slutit avtalet den överlåtelsevara vidsom utan som av
försäkringen har i dennesträtt ställe.
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någoninträde det ingen detFör skattskyldighetens spelar roll ärom
ändåförsäkringstagaren betalar premien. Det försäkrings-ärän somannan

skattskyldig.ärtagaren som

3 §

Skattenivån nivå3 § till 20 Valet ibestäms i har diskuteratsprocent. av
motiveringen.den allmänna

4 §

gångskattskyldighet inträder enligt 4§ varje betalning Dennasker.
svårtidpunkt kan entydigt bestämma. Avgörande bör normaltattvara vara

då ivalutabankden tidpunkt beloppet bokförts för räkning.mottagarens
fåDenna torde ytterligare specificerasbestämmelse kravet attom

valutabank vid internationella betalningaranvända upphör.
Skattskyldigheten inte till detknuten storleken betalade beloppet.är av

tillåtenI gäller fortfarande 3 000dag kr. högsta förgränssom en
Ävenutlandsbetalningar premier. denna kan kommagräns attav om

påverkarförändras detta inte skattskyldigheten premieskatt.till

5 §

I 5 finns dispensbestämmelse§ avseende de fall där sparande isker etten
försäkringsföretag, i sittutländskt hemland underkastat beskattningärsom

jämförlig med den föreslagna. Det givetvis inte möjligtär är attsom av oss
åstadkomma sådananedsättning i fall exakt effektenmotsvararen som av

fården utländska beskattningen. Nedsättningen därför ske schablon-mera
mässigt det skatten med hela beloppet,sättet sättsatt ner om
beskattningen kan bedömas jämförlig med den i övrigasvenska ochvara
fall med hälften.

6 §

den skattskyldige skall sig tillI 6 § anmäla beskattningsmyn-attanges
sådan gångenEn anmälan skall skattskyldighet förstadigheten. göras när
En viss förebild för denna anmälan finns i 8 §uppkommer. lagentyp av

1983:1053 skatt omsättning vissa värdepapper, där skattskyldigom av
uppnårfondkommissionär,endastinte vissär ävenutan annan som

omsättning.

7 och 8 §§

beskattningsårdeklaration dåI 7 § skall avlämnas för varje minstattanges
beskattningsårbetalning skett. Vad med i 9 § lagensom avsesen anges

1985:581 punktskatter prisregleringsavgifteroch till vilken lagom
Beskattningsårhänvisning avseende förfarandet 8i enligtgörs nyssnämn-

da förfarandelag i fall blir aktuella beträffande premieskattenutgörs som
kalenderår. Med tanke karaktären betalningar, för varjeav av som
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enskild inte kan bli år,särskilt frekventa får kalenderåretantas över ett
den lämpligaste redovisningsperioden.utgöra Skatten dåkommeranses att

fastställas och betalas enligt de regler hänvisas till i 8 nämligensom
förfarandereglerna i lagen punktskatter och prisregleringsavgifter.om

Övrigt

Förslaget föranleder behov följdändringar i bl.a. i form tillägg tillav ettav
1 § 1 i förfarandelagen, innebärande uppräkningen de lagaratt av som
lagen tillämpligär utökas med dennaäven särskilda lag. Därigenom
kommer RSV bli beskattningsmyndighet.att

38.13 Lagen 1982:1193 skattereduktion förom
fackföreningsavgift

2 och 3 §§

Höjningen maximiunderlaget och sänkningen harav procentsatsenav
behandlats i avsnitt 33.3.4.

4§

Ändringen följdändring tillär upphävandet de nuvarande reglernaen av
skattereduktion i UBL.om

5§
Ändringen tidpunkten för framställande yrkande skattereduktionav av om
har behandlats i avsnitt 33.3.4.

38.14 Lagen 1978:970 uppskov medom
beskattning realisationsvinstav

Våra överväganden rörande reavinstbeskattningen fastigheter harav
redovisat i kap. 19. Dessa innebär med uppskov vidatt reavinstbe-systemet
skattnin skall Lagen således.upphöra. upphävs Eftersom långdet undergen
tid frågaframöver kan bli beakta tidigare medgivnaatt uppskov harom
reglerna detta inte övergångsbestämmelsernatagits in i 25i §om utan
8 SIL.mom.

Den upphävda lagen tillämpas frågai 1991 årstidigareochom
taxeringar. Detta någoninnebär årsvid 1990 erhållitatt taxeringt.ex.om
s.k. preliminärt så fråganuppskov blir meddelande definitivtom av
uppskov eller efterbeskattning bedöma efter denatt upphävda lagen även

ersättningsfastigheten anskaffas gårtiden anskaffningom ut utan attresp.
årförstskett efter 1991.

Övergångsreglerna innebär lagen inte blir tillämplig försäljningaratt
skett före ikraftträdandet, de inte skall till beskattningsom tasom upp
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fråga i samband medvi tagitårs Denna har1991 taxering.vid uppsenast
till SIL.övergångsbestämmelserna

förlustavdrag1960:6338.15 Lagen om

skattereduktiontilli kapital lederunderskottdärDet systemet ennya
förvärvskällaår dras i nästaunderskott skalloch andra sammaavsamma

Övergångsfrågorna förförlustavdrag upphör.år medinnebär att systemet
övergångs-börURF. För fysiskabehandlasjuridiska personeravpersoner

långtså så praktiskt möjligtdetavdragutformas ärbestämmelserna att
1991hänför sig till ochför förlusteromfattningi oförändradmedges som

fåttmån drasårs föreligger förlustI den dettaxeringar.tidigare avsomen
frånfår beskatt-antingenavdragnuvarande reglerna görasenligt de

från kapital.inkomstinkomst ellerningsbar av

nedsättning vissatill lag38.16 Förslag avom
underhållsbidrag

övergângsfrågor kansikte delagstiftningenDen föreslagna tar som
under-föruppstå slopad avdragsrättanledning förslagetmed omav

januari 1991,efter den 1hemmavarande för tidhâllsbidrag till barnicke
underhållsbidrag.fastställandevidavdragsrätten beaktaseftersom av

indexuppräkningtilli anslutning reglernautformatsReglerna har avom
bidraget har bestämtsunderhållsbidrag. Förutsättnin för nedsättning är attg

sådana bidragetI fall skall1991 i svenska kronor.januariföre den 1
på framgår därvid valts2 Av förenklingsskäl harnedsättas sätt enav

nedsättningtorde bli30. Det normalagenomsnittlig procentsats enom
siktemånad. tredjeInskränkningen i stycket75 attmed kr. tarper

frånsmåbelopp nedsättning.undanta
ändringi 5 1966:680§ sin förebild § lagenBestämmelserna i 3 har om

underhållsbidrag.vissaav

Utsökningsbalken38.17

15kap.6a§

grundläggande regeln löntagits in denparagrafen har attI är omsom ny
existensminimum.anspråk överstigerendast denfår för införselitas om

i 6 4 där dockutmätning i lön finns kap.avseendemotsvarande regelEn
fråninkomstnivå exekution.undantagennågot högre ären

50 § KLfrån anvisningarna till1till lagrummet punktVidare har av
normalbelopp.beräkningbestämmelsernaöverflyttats om av

9 §15 kap.

innehållet i 6justerats med hänsyn tillharBestämmelserna a
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15 kap. 14 §
Ändringen innebär införsel underhållsbidragföratt inte längre skall ha
företräde framför avdrag för preliminär skatt.

38.18 Lagen 1928:376 påskatt lotterivinsterom

föreslårVi vinster i vinstsparandetatt skall bli skattepliktig inkomst. Som
följd föreslårhärav vid vinsterna frånskall undantasen att skatt

lotterivinster.

38.19 Lagen 1984:947 beskattningom av
utländska forskare vid tillfälligt arbete

Sverigei

De särskilda bestämmelserna beskattning utländska forskareom av som
arbetar tillfälligt föreslåsi Sverige helt slopade. Detta innebär, förutom att
hela lönen anställningen eller uppdraget för vilken forskarenav är
skattskyldig i Sverige, skall intäkt,tas kostnadsersätt-ävenupp attsom
ningar blir skattepliktiga enligt vanliga regler. För ersättning för flytt-
ningskostnader gäller särskilda regler enligt 32 § 4 KL.mom.

Om forskarskattenämnden beslutat lagen skall tillämpas föratt vissa
forskare för inkomsteräven kan uppkomma efter den 1 januari 1991som

något kan följa reglerna i 2 § bör densom upphävda lagensav- -
bestämmelser tillämpas sådanaför inkomster. För undvika tillämpningatt

långtalltför fram i tiden kan det övervägas under den sista tiden föreatt
ikraftträdandet begränsa möjligheten sådanameddela beslut.att

38.20 Sekretesslagen 1980: 100

I 9 kap. 1 § tredje 5stycket finns bestämmelser sekretess för beslut iom
ärenden beskattning utländska forskare vid tillfälligtom arbete i Sverigeav

beslutet harnär fattats forskarskattenämnden. Denna bestämmelse börav
upphävas eftersom års1984 föreslåslag i ämnet slopad.

38.21 Lagen 1987:813 homosexuella samborom

I första stycket 6 hänvisas till vissa bestämmelser i KL, upphävs,som nu
varför hänvisningarna utgår. I stället in hänvisning tilltas be-en nya
stämmelser sambor i punkt 3 anvisningarna till 33 § KL.om a av
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angående1960:65938.22 Förordningen
åbeskattning svenskaränta statensav

sparobligationer

Ie ändringarna innebärföreslagna förordningen till ilag ochgörsatt om
anpassning till de reglerna beskattning kapitalinkoms-övrigt en nya om av

ter.

Lagen 1972:12838.23 skattefrihet vidom
premiering sparandeav

i alltsåSom avsnitt 17.6 blir avkastningenberörts hela obligationer och
den s.k. bonusräntan skattepliktig förslaget.enligt Motsvarandeäven bör

neutralitetsskäl gälla för sparpremieäven helt eller delvis bekostasav som
såledesBestämmelserna i 1§ skall upphöra gällastaten. närattav

från frånreformen träder i kraft. Det undantag lotterivinstbeskattning som
föreskrivs 2§i direkt förknippad med den formär sparpremieav som

Helai l utgången årlagen bör därför upphöra vidgällaattavses av
1990.

Den upphävda lagen bör dock fortfarande tillämpas för bonus
sparobligationer har före ikraftträdandet.getts utsom

38.24 Lagen 1988:847 skattelättnader förom
allemanssparande och ungdomsbosparande

Ändringsförslagen tvåhar berörts i avsnitt 17.5. Endast tredjedelar av
alltsåräntan bonusräntan blir skattepliktig enligt förslaget. Sammaresp.

andel reavinster och reaförluster iandelar allemansfonder blirav
skattepliktiga avdragsgilla.resp.

38.25 Lagen med särskilda bestämmelser om
beräkning kommunal skatt ochav

årenskatteutjämningsbidrag för 1991-1993

Förslagen har behandlats i avsnitt 11.2.

1 §

tillämpningsområdetParagrafen frågaför lagen. Den skall tillämpas ianger
årenför 1991-1993 årenförskott och slutavräkning under 1993-1995om

års1992-1994grundval taxeringar. Reglerna minskning denav om av
också frågatill utbetalda tillämpaskommunerna skatten i skatte-om

årenutjäm ningsbidrag för 1991-1993. Bidraget till nedsättning blir däremot
frågatillämpligtinte i skatteutjämningsbidrag, eftersom den lägstaom
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i dennaskattesats beaktas lag ligger ovanför den högsta skattesatssom som
ligger till grund för beräkning skatteutjämningsbidrag.av

2§

innehållerParagrafen reglerna intäkter grund höjningattom av en av
tillfallerskattesatsen kommuner landstingskommuneroch endast till en

tredjedel. En erinran har tagits in bestämmelserna i 6 § lagenattom
1988:491 skatteutjämningsbidrag Enligtskall beaktas. dessaom

nivåer.medräknas skattesatser endast till vissa Som exempel kan tasupp
årför 1989kommun, har skattesatsen 15:90 kr. skatte-att en som per

årför 1991krona, beslutar skattesats 16:50 kr. skattekrona.om en av per
dåUtbetalningen skatt skall grundas skattesats 16:10 kr.av en om per

skattekrona medan beräkningen skatteutjämningsbidrag grundav av
fårintenyssnämnda bestämmelser grundas högre skattesats 16 kr.än

skattekrona.per
sådanaI finnsandra stycket undantag för fall där lagstiftning underett

våren till1989 lett kommunen skall börja betala särskild skatteutjäm-att
sådanningsavgift eller betala i ökad omfattning.

3 §

innehållerParagrafen reglerna skattebortfallet grundattom av en
sänkning påverkarskattesatsen endast till tredjedel kommunensav en resp.
landstingskommunens intäkter skatt och skatteutjämningsbidrag.av

innehållerAndra stycket innebärspärregeln, sänkningar underattsom
nivånden angivnadär fullt bärs kommunen landstings-ut av resp.

kommunen.

4§

I paragrafen föreskrivs nedsättningen enligt 2 § bliratt större änom
såökningen §enligt 3 skall mellanskillnaden användas för finansieringen

skatteutjämningsbidragen.av

38.26 Lagen 1987:560 om
skatteutjämningsavgift

Förslagen höjning skatteutjämningsavgiften har ibehandlats avsnittom av
11.1.

Kurser..
1989 A07- o 5
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